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OPDRACHT 
AAN DEN 

WEL-EDELEN HOOG-GELEERDEN 

H E E R E 

JOANNES OOSTERDYK 
SCHACHT, 

Mee ft er der Vrye Kwijlen y Leeraar in deJVys- 

begeerte , en Geneeskunde, Hoog-Leeraar in de 

zelve op ’sLands Hooge-Sebool te Utrecht. 

y, welken een nauwe 
Vriendlchaps-band, nu 
byna vyf-en-twintig ja- 
ren, onaftcheidenlik aan 
den anderen verbonden 

heeft, zyn altoos, J-J^el-EcLHoog- 
Gel. Heer, van dat gevoele geweeft, 
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O P D R A G T. 

en tot nu toe onverzettelik gebleven, 
dat ’er nooit iets fchadeliker , nog 
fchandeliker in de Geneeskunde uitge- 
dagt, of bedreven kan worden, dan 
dat de Oeffetiaars van dezelve, door 
het verborgen houden van deeze, of 
geene dingen, die den elendige lelde- 
ren konden te ftade komen , voor 
zig of wind:, of roem, of die beiden 
tragten te verkrygen; en dit verdient 
ook by ons des te groter verontwaar¬ 
diging , hoe veel te meer men voor¬ 
zien kan , dat de nuttigheid, die ve¬ 
len door de ondekking, van het 
geen geheim gehouden word , voor 
zich overvloedig zoude ondervinden , 
verydelt, en geheel ten onbruik ge¬ 
maakt word; dog indien het ganlche 
Menlchelik geflagt uit de openbaring 
van eenig geheim in de Genees-of 
Heelkunde, een niet gering voordeel 
rapen kan, en het zelve nogtans met 
alle magt word te rug gehouden, zo¬ 
dat daar door niet dan onheil voor al¬ 
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Ie de Bewoonderen der Aardbodems 

te wagten flaat, hoe affchuwlik is dan 
niet het doen van zul ken , die met 
hunne pogingen niets anders fchynen 
te bedoelen, dan liet nadeel van het ge¬ 
ilede Menfchdom; indien men flegts 
weinigen uitzondere, wie zal dan im¬ 
mer dezen van euveldaden kunnen 
vry verklaren 5 die het verbazend won¬ 
derwerk, waar doorbet Goeder¬ 
tieren Opperwezen, het 
Menfèhelyk Leven , dat brofch en 
kort is, getragt heeft beftendig te 
maken, en als te vereeuwigen, ge¬ 
heel fchynen te willen ftremmen, ja 
te vernietigen, daar toe als met eden 
en verpligtingen, die met al te veel 
bygeloof voor onverbreekbaar gehou¬ 
den zyn, verbonden zynde, fchoon wy 
geern willen toeftaan, dat dit van hun 
nooit met zoo boos een opzet is be¬ 
dreven , dog blinde eigen liefde heeft 
hun fteeds doen dolen , en nimmer 

toeerelaten te befchouwen al het 
■ O ^ 
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kwaad, dat daar mede verknogt was , 
nog al het Heil, dat uit het tegen 
overgeftelde volgen moet, ’t geen 
wy niet twyffelen, of de fterkfte te- 
genftrevers zullen na de ontdekking 
van hun geheim 5t zelve met ons moe¬ 
ten toeftemmen. 

Onder alle braven, die in het zoo 
even bygebragte met ons van een ge • 
voele zyn, vinden wy er geen , die 
men ook hier in boven U PV'el- Ed. 
Hoog-Gel. Heer enigzints zoude 
kunnen flellen ; Gy dog hebt een, 
en andermaal , opentlik, en zonder 
eenigen fchroom, ja zelfs den haat ? 
en nyd uittartende vry uit gefpro- 
ken , en gefchreven , dat het nie¬ 
mand , en voor al geen Geneeskundi¬ 
gen, en wel geen Chriften betaam¬ 
de, iets geheim te houden, dat ont¬ 
dekt zynde ten ge meen en nutte konde 
vertrekken; Gy hebt dit alles met o- 
vertuigende, en ontegenzeggelyke 
drangredenen, en bewyzen getaaft, 

wel- 
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welken van een ider met genoege, 
zoo om de netheid, en cierlyke 
kragt van welzeggen , maar meefl 
om de nuttige waarheden, waar me¬ 
de dezelve pronken, en verciert zyn, 
kunnen en verdienen nagelezen te 
worden; waar om wy van dezelve 
hier niets zullen bybrengen , dan ee- 
niglyk, dat Gy ook met deze allen 
byzonderlyk het oog gehad hebt op 
de ontdekking van dat berugt geheim 
in de Vroedkunde , het geen wy 
thans, volgens Uwe gunftige toe- 
flemming de eer hebben U aan te 
bieden, en op te dragen; terwyl wy 
ons daarenboven verzekert houden , 
dat wy U ook hier door een zonder¬ 
ling genoege geven; want het kan 
dog niet anders wezen, of Gy zult 
zekerlyk, nevens ons, onder de ge- 
lukkigfte Tydftippen van UUF* Le¬ 
ven , de ontdekking van een geheim, 
dat flegts onder weinigen, en voor- 
namentlyk onder onze Land-en wel 

A /j. bi~ 
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bizonder Stad-genoten ten minden 
meer dan fèflig jaren bezeten is, met 
het uiterfle recht geern willen reke¬ 
nen. 

Hebben wy, PHel-Ed. Hoog- Gek 
Heer, dan te zamen geen billike re¬ 
denen , om onze Ichuldige dankplicht 
te betuigen , en te oeffènen omtrent 
het Albestierend Opper¬ 

wezen ; daar het Hem behaagt 
heeft, ons door zyne Goedheid ten 
dien einde te Iparen , en die Edel¬ 
moedigheid te fchenken, op dat wy 
veragtende eene belagchelyke Barm¬ 
hartigheid , (die zekerlyk door een 
langduriger verberging , van 5t geen 
ons nu vry haat të openbaren, door¬ 
dralen zoude, in de geneigtheid tot 
het voordeel van eehige weinigen, 
ten nadeel van een talloze menigte, 
die 't zelve nut met evenveel recht 
eifchen kan,) en niet vrezende voor 
de pylen der bitze nyd, noch vergif¬ 
tigende lader , (die U zoo wel dan 

ons 
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ons als een zwarte wolk over ’t hooft 
hangt, en zekerlyk treffen zal) naar 
middelen zouden uitzien, en die in 
’t werk (lellenop dat wy in (laat 
geflelt wierden , om door de open¬ 
baring van dit te lang bewaart ge¬ 
heim, voor ’t gantfche Nakroofl van 
onzen gemeenen Stamvader nuttig 
te wezen, en het zelve, (’t zy nog- 
tans zonder opgeblaazen waan, of 
ydele roemzucht gezegt) als aan ons 
iieflyk te verbinden ; zoo hoog dog 
hebt Gy dit willen fchatten in een 
Uwer doorwrogte werken, ter hand¬ 
leiding, en nut der Leergierige }on- 
gelingfchap Uwer zorge aanbevolen, 
in den Jare 1747. uitgegeven: Bo¬ 
ven dit , betuigen wy gewillig]yk 
voor ’t Oog der gantfche Wereld , 
dat wy, ichoon wy , zoo haaf! de 
Dood, tot frnart voor velen, ons 
den zeer Ervaren Vroedmeefler, on¬ 
zen zeer Geliefden Vriend, den lieer 
JOANNES DE RftUIN ontrukt 
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had 3 op middelen zyn bedagt geweeft, 
op dat wy het door Hem nagelaten 
geheim der Vroedkunde , dat het 
zogenaamde van Koonhuizen is , 
magtig wierden, daar toe des te he¬ 
viger zyn aangefpoort door Uwe 
laaft gehoudene Redenvoeringwant 
wanneer wy door ?t gerugt verna¬ 
men , dat Gy in dezelve over de 
Onhetaamelykheid der Gebeimverber- 
ging in de Geneeskunde gehandelt 
hadt, wierden wy met een branden¬ 
de luft bevangen , om dezelve inte- 
zien , dat ons ook- fpoedig gelukte, 
en wy kunnen geenzints ontvein¬ 
zen , dat ’er een Vuur in onzen 
Boezem wierd ontfteken , toen wy 
met opmerking de bondigheid, kragt, 
en nadruk van Uwen bewyftrant om 
der het lezen, en overdenken ge¬ 
waar wierden; wat wonder dan, dat 
Wy, die waarlyk meenden, dat Gy 
allen door dezelve zoude overtuigt 
hebben , niet ruften konden, voor 

dat 
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dat wy op de een, of andere eerlyke 
wyze, want andere verwerpen wy, 
de gelukkige bezitters wierden van 
eene Konftgreep in de vooral hier te 
Land zo noodtzakelyke Vroedkunde; 
hoe zouden wy dan niet, die U , 
en met recht, als onzen Aanvoerder 
tot dit werk aanmerken, van allen 
voor ondankbaren gehouden worden, 
zoo wy deze onze onderneming aan 
iemand anders, dan aan U hadden 
willen toeeigenen , te meer , daar 
wy velen, en verfcheiden andere re¬ 
denen , die ons of in ’t gemeen, of 
in ’t byzonder aangaan, zouden kun¬ 
nen ophalen, als beweeg gronden 
tot hetzelve, dog hier van wilden 
wy ons liefst afhouden, op dat wy 
zelf van de fchyn van Vleizucht, 
by zulke gelegenheden meer dan te 
gemeen, mogten kunnen vrygefpro- 
ken worden, en het duidelik bleek , 
dat wy niets zoo zeer tot ons doelwit 
(lellen, dan de eenvouwige waarheidt. 

Neem dan JdjH'cl-Ed. Hoog--Gel 
O 

Heer 
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Heer deze onze aanbieding, nevens 
onze perzonen gunftig aan, en zyt 
onze Befchermer, en Verdediger, 
waar aan wy geen reden hebben te 
twyfelen, dewyl in deze al]en een 
naauwe Overeenflemming onzer Ge¬ 
moederen is openbaar geworden , 
dat ons ook goede hoop geeft, dat 
Oy ons altoos met Uwe ons dierba¬ 
re Vriendfchap zult gelieven te ver¬ 
eren: Leef Lang, IH'el-Ed. Hoog- 
Gel. Heer, ten nutte van het Ge¬ 
in een e beft, tot Aankweking , en 
verderen Ophouw der Kun ft , tot 
Heil der Noodlydende, ten Welzyn 
van Uw Huis, tot Vreugd van alle 
Braven; deeze onze onderlinge daad 
zy tot een Spoor, en Prikkel voor 
alle Geheimbezitteren ter ontdekking 
van het zelve ten Algemeenen nut¬ 
te. Wy onderfchryven ons met de 
uitcrfte Hoogachting. 

Wel-Edelen Hoog-Geleerden Heer, 
Uwe Onderdanige Dienaars, 

JA CO BUS de VISSCHER, 

HUGO van de POLL. 
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VOORREDEN. 
ns ziet Gy dan eindelik , 
Recht - geaarte Huisvaders, 
na het verloop van zoo veel 
eeuwen , door het Alwys 
beftier der Goddelike Voor¬ 
zienigheid , het gelukkig 

Uur geboren, ter gelegenheid van de alge- 
meene ontdekking eener voor byna een’ 
Eeuw, Hechts by weinigen, en meelt on¬ 
ze Landgenoten, en wel byzonder in de 
Stad onzer inwoning alleen bekende, dog 
tot nu toe te naauwkeurig bewaarde Hand¬ 
greep in de Vroedkunde , waar door de 
■Angll, en Weên , die ’t Kraambedde van 
Uwe Tedergeliefde Echtgenoten menig¬ 
maal hebben doen zuchten, en kermen, 
merkelik zyn verzacht geworden, en een 
der moejelikfte, dikwerf voorkomende, en 
buiten deze Konftgreep voor Moeders en 
Kinderen, of voor een van beiden gevaar- 
liklte fchoon natuurlike Barenswyze licht 

en 
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en dragelik geworden , en buiten eenig 
gevaar 'geftelt is: dit getuigenis hebben dog 
alle de Geheimbezitters van deze zoo zeer 
nuttige behandeling gegeven, en door de 
dagelikfche ondervinding beveiligt, fchoon 
zy dezelve niet anders te werk konden Hel¬ 
len , dan in zulke gevallen, die van alle 
andere Vroedmeefters, indien men flegts 
eenige weinige voorvallen met regt uitzon¬ 
deren mag, onder de zwaarfte, en dodelik- 
fte zyn getelt geworden. 

Wie is ’er dan, die lochenen kan de be- 
taamlikheid, billikheid, en nootzaakelikheid 
der ontdekking van zoo een geheim, dat 
fchoon eenvouwig , nogtans groter moet 
gefchat worden , dan al wat ooit in de 
Vroedkunde op eenige waarde is geltelt 
geweekt? Wat HrafFen zouden wy ons dan 
niet rechtvaardig op den hals halen , in¬ 
dien wy, het geen ons nu vry Haat te 
openbaren; Wat!...indien wy, dat geen, 
tot wiens ontdekking wy ons onderling 
verbonden hebben, de gantfche befchaafde 
Wereld, die ’er zoo veel Jaren agter een 
na gereikhalH heeft, langer hadden willen 
onthouden? Wie is ’er dan zoo onzinnig, 
dat hy ons gedrag in deze voor onbetaam- 
lik zoude durven uitkryten? Wy handelen 
hier immers geheel overeenkomilig met on¬ 

zen 
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ïen Pligt, en ons Beroep: van ons word 
200 wel dan van anderen gevordert, dat 
wy, al wat in ons is, ten algemeenen nut¬ 
te moeten opofferen, naar de mate van het 
geen ons gegeven is, en hier toe mogen 
wy niet alleen , maar moeten zelfs geen 
gelegenheid laten voorby glippen, die daar 
toe gunftig geoordeelt word; ja wy zyn 
zelfs verpligt, allen onzen vlyt daar henen 
te rigten, opdat wy voordelig konnen wezen 
voor onze Evenmenlchen, en dat niet zoo 
zeer voor die, welke byzonder onzer zorg 
Zyn aanbevolen, maar voor allen hoe wyd, 
en verre ook van ons afgelegen, dewyl 
zy allen tot een en dezelfde Maatfchappy 
behoren, wiens "Welvaart te behartigen, 
en voor te ftaan , naar ’t Regt der Na¬ 
tuur , de nootzakelike Pligt is van ieder 
Lid derzelve, waar door ook alle nutte 
Konften , en eerlike Wetenlchappen niet 
alleen regt geoeffent kunnen worden, maar 
die Aanwas, Verbetering, en Luifter ver- 
krygen, die zy naar hunne waarde ver¬ 
dienen , welke nooit regt gekent kan wor¬ 
den , zoo lang dezelve onder weinigen niet 
flegts berulïen , maar ook verborgen ge¬ 
houden worden: De ondervinding heeft 
©ns dit geleert, zelfs omtrent het heilzaam 

Werk- 
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Werktuig , dat wy nu openbaar maken $ 

want, orn niet al de belagchelike verbeel¬ 
dingen , die men van het zelve gemaakt 
heeft, nog al de lafteringen , waar mede 
men deszelfs bezitteren overladen heeft, op- 
tehalen, zal het genoeg zyn , eniglik te 
zeggen , dat velen, en zelf Geoeftende 
Mannen in de Konft, zig verzekert heb¬ 
ben gehouden, dat deze gantfche Geheim- 
bezitting maar een louter verdigtzel was, 
gefmeed om den roem en winll van deze 
Konftenaren te doen aangroejen, daar nu 
de ontdekking leert de wezentlikheid, en 
de heilzaamfte nuttigheid van ’c zelve, zoo 
’t wel beftuurt word: Wy voorzien ook 
niet ongegrond , dat de Eenvouwigheid 
van dit Werktuig een goede gelegenheid 
verfchaffen zal, om in andere gevallen, de 
onnodige ontflag verwerpende, dit veilig 
rigtfnoer te volgen, waar uit een gantfche 
reeks van nuttigheden voor ’t Menfchelik 
geflagt dat dog, zoo lang het hier op Aar¬ 
de omfwerft, aan gebrek en ongemak zal 
onderhevig zyn, te wagten ftaat, het geen 
de betaamlikheid van ons doen nog des te 
kragtiger beveiligt: ook kan, het geen wy 
valt Hellen, dat dezen, en geenen tegen¬ 
werpen zullen> namentlik, dat wy, door 
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de ontdekking van iets, dat van zoo veel 
belang is, en niet dan met de uiterfle kun¬ 
digheid en omzigtigheid moet behandelt 
worden , dikwerf’ gelegenheid zullen ge¬ 
ven , dat ’er een Ichadelik en fchandelik 
misbruik van gemaakt worde , ons geen- 
zints beletten , ftaande te houden de be- 
taamlikheid van dezen onzen handel, het 
geen ons ook niemant, die naar billikheid 
oordeelt, betvvillen zal, wanneer hy over- 
weege, dat bet zelfde met even veel regt 
ge zegt kan worden van al, wat ooit in de 
Genees-of Heelkunde ontdekt is ^ of zal 
worden: Alle Tyden hebben dog geleert, 
dat ’er altoos onder de Oeffenaars van de¬ 
ze Kon hen, onwetende, oneerlike, ja hun 
eigen gewiffe geweld aan doende, en ei- 
genbaatzugtige Lieden gevonden zyn; dan 
moeit ’er nooit iets zyn ontdekt geworden; 
maar wie is ’er, die Hellen durft, dat men 
het Heil der Menfchen, orn des ondeugts- 
wille, móet voorby zien ? Neen, waarlik, 
het is , onzes bedunkens, hier zoo verre 
af, dat, hoe meer de onkunde, en oneer- 
likheid als op den Throon zitten, het des 
te meer gevordert word van ervarene, en 
èerlike Mannen, dat zy alle hunne krag- 
ten mfpannen , en zig te zaaien*ais ver- 

B bin- 
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binden, om over de onwetenheid te heer- 
fchen, en de oneerlikheid te vertreden, dat 
befl gefchied door bevlytiging ter vermeer¬ 
dering van Wetenfchap, en door betoning 
van zyn eigen belang te ftellen beneden 
dat van het gemeen. Ons dus gezuivert 
hebbende van den blaam van onbetaamlik¬ 
heid , zal het ons niet moejelik vallen, die 
van onbillikheïd te boven te komen. 

Zulken moeten onbillik te handelen ge- 
oordeelt worden, die iemands regt, dat 
is, het geen hem, of'door Natuur, ofdoor 
eenige andere regtvaardige verkryging , 
toekomt, tragten te betwiften, of te ont¬ 
weldigen, zonder een wettige , en drin¬ 
gende reden, waar door wy verftaan dat 
oogmerk, waarom een verftandig wezen 
volgens de regelen der wysheid genoodt- 
zaukt wrerd eenig goed einde langs de bes¬ 
te wegen magtig te worden. 

Wanneer men nu deze ftelling, gelyk 
men waarlik toeftemmenmoet, goetkeurt, 
volgt van zelfs, dat wy door de ontdek¬ 
king van dit geheim niets bedreven heb¬ 
ben, dat den naam van onbillikheid ver-\ 
dient, het geen wy ligtelik van fluk tot 
ft uk zouden kunnen bewyzen, indien wy 
niet voorzagen, dat wy ons dan onmoge- 

% 
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lik zouden kunnen onthouden van eenige 
uitdrukkingen, die niet, dan ongenoegen 
zouden verwekken in den Geeft van onze 
Beftryderen, die wy lieflt op het zagft, 
en bedekfte ten aanzien van nydige ge¬ 
moederen vóllen behandelen; dog op dat 
wy ook hier in niet geheel in gebreken 
blyven , zullen wy alleenlik dat bybren- 
gen, het g#en wy oordelen, dat ons van 
niemand, die maar eenig oordeel bezit, 
kan tegengefproken worden: Daar zullen 
’er zekerlyk gevonden werden onder die, 
welken niet gewoon zyn te oordelen zoo 
't betaamt, en welker getal het grootfte 
is , die öns belchuldigen zullen van on- 
billikheid, om dat zy zig verbeelden, dat 
wy door de ontdekking van dit geheim de 
bezitteren van het zelve eenig nadeel toe¬ 
brengen ; dat kunnen wy ook in ’t geheel 
geenzints ontkennen , dog wanneer wy 
belchouwen, dat dit gering nadeel geen 
de minfte evenredigheit heeft rhet het voor¬ 
deel dat duizend duizenden daar door ge¬ 
nieten kunnen, menen wy zekerlik niets 
onbilliks te bedryven, maar zoo te han¬ 
delen als onze piigt van ons vordert, ja 
wy twyfelen geenzints, of zy zelf, die 
hier door eenig nadeel lyden, zouden het 

B % zei- 
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'zelve met ons toeftemmen , zoo eigen¬ 
belang hunnen ogen niet verblindede , 
want wy houden ons verzekert, dut zy, 
zoo zy maar ter loops hebben ingezien al 
de drangredenen , die de Hoogleer aar, 
met Wiens naam dit ons werk op ’t Voor- 
hoofd pronkt , in zyne laaft gehoudene 
Redenvoering bybrengt, en tot welke wy 
niets gewigtiger kunnen toedoen, zekerlyk 
hun gemoed overtuigt zullen moeten we¬ 
zen , dat wy ontrent hun niets onbillyks 
bedreven hebben; ook willen wy, ter na¬ 
der beveiliging, hier nog opregteiyk by- 
voegen, dat de tegenwoordige Oeftenaars 
van dit Geheim ook by ons, als by ande¬ 
ren den naam van regtgeaarte Zonen der 
Konft verdienen , omtrent welken wy on¬ 
ze agting en genegenheid opemlyke betui¬ 
gen , waarom wy ook gemoedshalven , 
niet kunnen nog willen nalaten, hun aan 
een iegelyk aantepryzen , en wel vooral 
in het werk der Verloskunde , dat twee 
van dezen , wy menen de Heeren A l- 
B E R T U S ï IT SINGH en R Y N I EII 

Boom nu eenen geruimen tyd op het voet- 
fpoor van hunne Meefters A. Boekel- 
man , en onzen geëerden Vriend de 
Brüyn met alle kundigheid gelukkiglyk 

hier 
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hier ter ftede geoeffent hebben ; wy den¬ 
ken ook , dat niemand zoo onvoorzigtig 
zyn zal, van zich liever aan Nieuwelin¬ 
gen, dan aan zulken ervarenen overtege- 
ven; waarlyk indien zy het tegendeel de¬ 
den , en hun eenigongeluk overkwame, het 
zoude niemant anders dan hun zelfs kunnen 
geweten worden ; en deze onze Waar- 
fchouwing behoort des te meer klem te 
hebben , als komende van zulken , die 
door deze ontdekking betoonen, dat wy 
waarlyk het welzyn der Noodlydende zoe¬ 
ken , en die ons derhalven verpligt reke¬ 
nen te waken voor hun welzyn , dewyl 
ons niet onbekent is, dat ’er zekerlyk ve¬ 
len, vuilgewinshalven, zich nu meer dan 
ooit ter oeflening der Vroedkunde zullen 
overgeven, die ook rnogelyk niet nalaten 
zullen breed op te-geven, als of zy mi alles, 
wat tot de verloskunde nodig is, bezat Wil y 

dog wy bidden u, laat uw niet verleiden 
Lichtgelovige Nederlanderen, ( Gy dog 
raakt ons in het byzonder) door ’t Swet- 
zen , en Schoonfpreeken van Weetnieten, 
Schandvlekken in de edel ft e Kon ft, beft te 
kennen aan hun Kwaadlpreeken van be¬ 
kwame Konftenaars aan eigen Loftuitin¬ 
gen, en ydele beloften; laat U niet bedrie- 

B3 ge 
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gen, bidden wy U nochmaals, want wy 
verzekeren U, en Gy kunt het uit het le¬ 
zen der volgende befchryving gewaar wor¬ 
den , dat het Geheim, ’t geen wy diana 
Openbaren, maar een eenige Handgreep 
in de Vroedkunde behelft, die alleen maar 
kan geoeffent worden omtrent een Welge- 
keert Kind, dat in de Geboorte met het 
Hooft als onwrikbaar geklemt Itaat, hoe 
zoude dan deze , fchoon in dit geval de 
grootfte j die men ooit heeft kunnen uit¬ 
denken , en om hare eenvouwigheid , 
minflgevaarlyke , ja wiskundige werking, 
alle lof te boven Steigerende Handgreep, 
een Middel kunnen wezen , om iemand 
geheel en al bekwaam te maken in al de 
delen der Embryulcie, in welke iedere by- 
zondere legging van het Kind in, of ge¬ 
deeltelik buiten de Baarmoeder, (en deze 
legging is wonderlik, en op byna ouna- 
denkelikke wyzen verfchillende) een by- 
zondere kundigheid van een welgeoefFend 
Vroedmeefter vereifcht; waarlik zoo het 
ergens uraar is, hier is het een volflrekte 
waarheid, dat liet al geen Meefters zyn, 
die zich voor Meefters uitgeven. 

Hier mede zouden wy het bewys der 
billikheid van ons doen kunnen eindigen , 
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dog, vergun ons, dat wy ’er nog iets by- 
voegen. 

Zoude ooit het Menfchelyk Geflagt in 
’t Algemeen eenig genot van dit Geheim 
hebben , zeker het was dan nodig , dat 
het door den een of ander ontdekt w-ierde. 
Maar daar was geen mogelikheid , ten 
min ft en geen zekerheid , om het ooit uit 
de handen van deszelfs Bezitters, en voor¬ 
al deszelfs Oefenaars , zoo lang zy , en 
hunne kinderen, en verder nageflagt leef¬ 
de en op ’t Vaderlik voetfpoor volgde, te 
ontwringen, dan of by toeval, of pp ge- 
znch, en beloning der Hooge Overigheid; 
doch dan hadde liet noch vele Jaren in het 
duifter kunnen blyven liggen; de toevalli- 

, om ( ge ontdekking, byna onmogelk 
zorgvuldige bewaring, door belang, door 
eden en plegtige verbonden beveiligt , 
zoude nimmer dan door vele proeven ge- 
1 taalt, zekerheid, en ’t recht ' gewigc aan 
het Geheim gehouden werktuig gegeven 
hebben; en hoe langer zy Bezitters van ’c 
zelve met hum Nakrooft gebleven waren, 
des te minder zouden zy zig door Gezag , 
of beloning der Overigheid hebben laten 
overhalen ; wat onbillikheid hebben wy 
dan bedreven, door de Openbaring vmv 

B 4, dat 
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dat Geheim, ’t welk wy wettig door in¬ 
koop zyn magtig geworden van eenen, 
itraks nader te vermelden, die niet langer 
verbonden was, het bedekt te houden, en 
die geheel hier toe overüoeg, dat het rucht¬ 
baar gemaakt wierde, en dat wy het de 
Geheele Wereld mededeelden ten nutte 
van allen zich in zoo een geval, daar deze 
Konft te ftade komt , bevindende Vrou¬ 
wen: Hierom hebben wy, zoo haaft het 
ons gelukte Bezitters van dit Geheim te 
worden, voor zoo verre onze bezigheden, 
ons eenige fhipper-uren overlieten, ons ook 
gehaaft , het zelve Wereldkundig te ma¬ 
ken , eensdeels, om dat wy vreesden, in¬ 
dien wy vertoefden, mogelik door het een 
of ander ons voornemen mocht zyn ont¬ 
dekt geworden, waar door wy dan in het 
zelve kende gedwarsboomt zyn; ten an¬ 
deren , waren w7y, even voor dit ons ge¬ 
lukte , door ’t zamenfpreking met onze 
Geëerde Konftgenoten , ontwaar gewor¬ 
den, dat ’er mogelik ter eeniger tyd gele¬ 
genheid konde geboren worden, ter ont¬ 
dekking van dit Geheim , dewyl ’er onder 
de Bezitters van het zelve ook zulke ge¬ 
vonden worden, die het of in ’t geheel 
niet, of niet dan na verloop van nog 

vele 
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vele jaren, indien hunne leeftyd zoo lang 
gerekt wierd, konden werkheilig maken ; 
waardoor wy konden zyn verhindert gewor¬ 
den ons byder oogmerk te bereiken, want 
het is ook met deze onze toeleg, om den 
goeden naam van onzen Ouden Vriend, 
den nu Zaligen Heere Joannes de 

B r u i n te vereeuwigen : hierom hebben 
wy alles zelf voor onze Boezemvrienden 
verborgen gehouden , op dat niets moge 
uitlekken, en wy vertrouwen, dat hunne 
befcheidenheid, ons dit niet ten kwade 
duiden zal, noch onze gulhartigheid, die 
:'t zout der Vriendlchap is by hun zal in 
verdenking brengen , dewyl de regelen 
der voorzigtigheid ons dit leerden; ook is 
het hier door veroorzaakt, dat deze ver¬ 
handeling minder beichaaft, dan zy mo- 
gelyk zoude ge weeft zyn , zo ons meer 
tyd was vergunt geworden, te voorfchyn 
komt, terwyl wy alle nader opheldering 
geern overgeven aan zulken, die de praktyk 
der Vroedkunde zelfs Oeftenen , welken 
wry daar toe veel bekwamer achten te zyn 
dan ons, die dezelve Hechts by bdchou- 
wing kennen, waarom wy ook hun allen 
verzoeken, ons te verlchonen, indien wy, 
ï,a ’c geen ’er van on? by gedaan is, want 

/ 
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anders zyn wy ten vollen van de zeker¬ 
heid , en volmaaktheid der Befchryving 
van k gebruik dezes werktuigs overtuigt, 
mogten gedwaalt hebben , te meer daar 
het Hechts alleen onze toeleg ge wee ft is, 
om, zoo eenvouwig het mogelik ware, het 
Geheim te ontdekken , waar toe ons de 
nootzakelikheid van het zelve voor het 
gantfche Menfchdom gedrongen heeft, 
dat een der wezentlikfte Hooftredenen ter 
billiking van ons beftaan is, waaromtrent 
wy ons noch een weinig zullen moeten be¬ 
zig houden. 

Dat ’er voor den nietigen Sterveling 
niets beminnelikker, niets boven alle zyne 
bezitingen dierbarer gefchat kan worden, 
dan het leven, moet van een iegelik, die 
welgeftelde zinnen heeft , overtuigende 
worden toegeftemt. Hier uit vloeit dan 
ook voort, dat al, wat in ftaat is , om 
dat leven aantekweken , te onderhouden 
en beftendig te maken, en om het zelve, 
wanneer het gevaar loopt, en aan ’t kwy- 
nen , of vergaan is, te redden , op te 
beuren en als te vernieuwen , van allen 
met regt moet op eenen hogen prys ge¬ 
ilek worden; en zoo men dit door eenige 
middelen, van wiens onfeilbaarheid men 



zich verzekert houden kan , ziet verrigten ; 
dan mag men die nootzakelik noemen , 
dewyl men deze ontberende , al dat heil 
moet nuffen , doch dezelve bezittende 
gelukkige deelgenoten van het zelve 
worden kan ; ook is het de plicht van 
allen, wier beroep het medebrengt, om 
voor het leven en gezondheid der Menleken 
hunnen tyd, en kragten te verilyten, dat 
zy alles in het werk Hellen , om zulke mid¬ 
delen te bekomen, die tot zulke hoge eindens 
dienftig zyn, en dezelve bekomen hebben¬ 
de die ten nutte van allen medetedelen, 
want zoo deze hier omtrent nalatig zyn, 
volgt het van zelf, dat al de onheilen, die 
uit de modderpoelen van onwetenheid, 
luiheid , onagtzaamheid , roekeloosheid , 
agterhoudenheid, en meer andere van dit 
zoort op wellen, niemant dan hun kunnen 
te laften gelegt worden; en wanneer hier 
door het leven onmiddelik gevaar moet lo¬ 
pen , hoe groot en verfoejelik moeten dan 
alle deze ondeugden niet gerekent wor¬ 
den , wier grootheid tot verbaaftheid toe 
geftadig aangroeit, wanneer men dezelve 
niet volkomen vry kan keuren van opzet- 
teiik, en met voorbedagten raad bedreven 
m zyn. Onder alle de gevallen, die in de 

Ge- 
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Genees - of Heelkunde voorkomen, zyn ’er 
geen, die mee naaukeuriger oplettenheid, 
bedaartheid, tederheid, kundiger, nog ze- 
kerer behendigheid verdienen in agt geno¬ 
men en behandelt te worden , dan die, 
welke de Vroedkunde aan de hand geeft, 
hier dog is het niet zelden te doen om het 
leven van twee of meer Menfchen, na ment- 
lik van Moeder en Kinderen, en dat in de 
zwaarde omftandigheden ; want breng u 
eens te binnen de bange Barensnood, die 
zoo ft reiend verzagt word, door de ge¬ 
boorte van een of meer gewenfte Kinde¬ 
ren; zoo t geluk al wil, dat de Moeder 
in gevarelike Haringen het leven behoud, 
wat naare droefheid moet haar niet bevan¬ 
gen , wanneer zy gewaar word , dat zy 
vrugteloos zoo veel fmarts heeft moeten 
door liaan, en zig berooft ziet van den 
wenfeh harer ziele , van de vrucht hares 
buiks , die alleen haar wedom kon ver- 
zagten ; en hoe moet dit alles niet ver¬ 
meerdert worden, en haar gemoed in regt- 
vaardigen toorn doen ontvlammen, wan¬ 
neer zy hegrypt, dat dit alles aan gebrek 
van Kon ft moet worden toegefchreven; en 
gebeurt het, gelyk de ondervinding, he¬ 
laas ! dageiiks leert, dat zy onder ’t Baren 

den 
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den haften adem uitblaaft , wat naars 
treurgalm vervult dan niet het huis, wan¬ 
neer een Man en Kinderen zig van een 
Vrouw en Moeder op ’t onver wagts be¬ 
rooft vinden, niet zelden door kwal ik ge- 
oeffende Konfl, of door gebrek van dezel¬ 
ve ; dog hier by laten wy dit heruiten, de- 
wyl een ieder de droevige gevolgen van 
zoo een treurig lot genoegzaam kan na¬ 
gaan, en zelfs hier uit reets beiluiten de 
nootzakelikheid der ontdekking van alles, 
wat hier toe eenige hulp toe kan brengen, 
dog hoe meer hy dezer zaken kundig is, 
des te lchrikkelyker zal hem hier omtrent al¬ 
les moeten voorkomen. Vergun ons, dat 
wy eenige proeven bybrengen, en oor¬ 
deel dan zelf over de nootzakelikheid der 
ontdekking van zoo een heilzaam werk¬ 
tuig. Wie is ’er, die zonder afgryzen na 
kan gaan alle de geweldige werktuigen, 
die eeuwen agtereen, uitgedagt en gebruikt 
zyn , in de verloskunde, meeftentyd tot 
nadeel van Moeders en Kinderen ? Wy 
bekennen, dat meerder ervarenheid by la¬ 
ter tyden hier in veel verbetering heeft toe- 
gebragt, en wat den tyd, dien wy bele¬ 
ven , betreft, dan moeten wy ’t Menfch- 
dom, by de vorige vergeleken zynde, on- 

ein« 
t 
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eindig gelukkig noemen, dewyl deze Kon ft 
door de Wetenfchap en naarftige Schran¬ 
derheid van yverige , en voor des Men- 
fchen welvaart fteeds zorgende Mannen, 
zeer verre gevordert is, zoo dat de beften 
onder de Konftenaren het verloffen van 
Kinderen, zelfs by de moeilike Baringen 
zonder het behulp van eenig werktuig en 
ilegts met hunne handen verrigten, eenige 
weinige gevallen > en dan wel in doden 
vrugten uitgezondert, waar door veel on- 
heils geweert word, dat egter nog groot 
genoeg mag gerekent worden , door de 
mishandeling van onkundigen en waan- 
wyzen , die naar de leffen der ervarene 
niet horen willen, daar zy deze verwer¬ 
pende dikwerf in de plaats van verlofïers, 
Menfchenmoorders worden. Dit byge- 
bragte ziet voornamentlik op de behan¬ 
deling der Vroedkundigen omtrent kwalik 
gekeerde Kinderen ; dog dat de meefte 
moeilikheid aan allen gegeven heeft is de 
verloffing van een wel gekeert Kind, wan¬ 
neer het zelve met het Hooft tuffchen de 
Schaambeenderen van de Moeder onwrik¬ 
baar vaft geklemt Haat, het zy zulks ver¬ 
oorzaakt zy door een vernauwing, of an¬ 
dere kwade gefteldheid van die en andere 

Been- 
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Beenderen die het Bekken in het Vrou- 
welik Lighaam uitmaken ; het zy door de 
grootheid en vaftheid der Beenderen des 
Bekkeneels , of eenige andere misgeftalte 
van het Hoofd des Kinds, dat in de ge¬ 
boorte geklemt ftaat; het zy de reets ge¬ 
noemde oorzaken tezamen yereenigt; het 
zy anderen , hoe genaamt, daar toe ge- 
bragt kunnen worden ; hoe dit ook zy , 
de gedurige ondervinding heeft door de 
droevigfte gevolgen aan alle plaatzen ge- 
leert, dat ’er dikwerf geen dodeliker om- 
ftandigheid voor Moeder en Kind dan de¬ 
ze uitgedagt kan worden ; ook loopt de 
goede naam van een kundig Vroedmeeller 
in dit geval het grootfte gevaar, en waarlik 
niet zonder reden, want befchouw eens met 
ons hoe den meeften tyd van hun hier om¬ 
trent gehandelt is, en gy zult het gezegde 
met ons moeten toeftemmen. Een Vroed- 
meeller, hoe ervaren en kundig hy ook we¬ 
zen mooge by zoo een geval ter redding 
geroepen zynde, konde noch voor weinig 
Jaren geleden, niets anders uitrichten, dan 
oat hy, wilde hy zyn gewifle niet moed¬ 
willig bezoedelen door Kindermoord, dien 
tyd afwagtede , tot dat hy zig genoeg¬ 
zaam kende verzekert houden , dat het 
IS'jH 8 ' l Kind 
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Kind das in de geboorte geklemt flaande 
geitorven ware ; dog ook hier omtrent 
worden de zekerfte tekenen niet gevon¬ 
den, dewyl de ondervinding geleert heeft, 
dat zulke Kinderen , fchoon ’er al veel • * 
üiterlyke blyken van hun Dood tegen¬ 
woordig waren, een of meer dagen daar 
na nog geleeft hebben; daaren boven moet 
het uitftel zelfs hun dengewilïen doodtfteek 
toebrengen ; en hoe dikwils heeft men 
niet gezien, dat dit zelve voor de Moeder 
gevaarlik ja doodelik geweeft is, waarom 
de overwegingen der Vroedmeefleren hun 
dikwils een belluit hebben doen nemen, 
om met toefiemming der nabeflaande han¬ 
den aan 7t werk te liaan , en t Kind , 
hoe het daar ook mede mogt geftelt zyn, 
te verloffen, op dat ten minften de Moe¬ 
der by het leven mogt behouden bly ven , 
maar voor het Kind bleef geen hoop meer 
over, dewyl, het zy het Kind dood wa¬ 
re, of niet, dog geen andere middelen by 
verre de meeften bekent waren, dan die 

> * 

het breken des Bekkeneels van het Kind, 
op dat het door den vernaauwden weg 
langs welken men het dan nog met geweld 
trekken moet, mogt doorfcbieten , konden 
bevorderen, waar toe men Meflen, Scha- 
* ren, 
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ren, Boren, Zagen, Haken en Tangen, 
en wat des meer is, (o! wat yzelyke 
werktuigen voor een tedere en mogelik 
nog levende vrngt, en hoe gevaarlik voor 
de zaglte en ligt kwetsbare delen van het 
Moederlik Lighaam !) heeft uitgedagt, en 
gebruikt eeuwen agter een , van welken 
huiden ten dage ten minften by eenige der 
voorzigtigfte Vroedmeefteren, de Tangen 
meeft gebezigt worden, die van dezen, en 
geenen onder hun, by de Konftenaren ge¬ 
noeg bekent, en kortheids halven hier niet 
te vermelden, op veelerly wyzen veran¬ 
dert , en verbetert zyn geworden , tot 
zoo verre, dat in Engeland, en Vrankryk 
Vroedmeefteren gevonden worden, die 
verzekering geven , dat zy door behulp 
van de by hun verbeterde of uitgevonden 
Tangen, in ftaat zyn om Kinderen, die, 
als gezegt is, voorkomen , levendig, en 
zonder eenig letzel van de Moeder aBe¬ 
halen ; doe hier nog by, dat een hunner 
door behulp van een Tang , of zonder 
dezelve met den vinger op eenen dog al¬ 
leen by hem bekende wyze , een Band 
w'eet te brengen om het Hooit of Hals van 
het Kind, waar door hy voorgeeft önbe- 
fchadigt te verloiïen in het genoemt geval: 

C Daar 
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Daar zyn ’er, die vaftftellen, dat de be- 
rugte Chamberlans door behulp van de nu 
genaamde Engelfche Tang al hunne geluk¬ 
kige verlollingen zoude gedaan hebben, 
dog hier aan kunnen wy ten vollen geen 
geloof liaan, om dat wy ook de verlolïin- 
gen in zo een geval met die tang zo ze¬ 
ker en veilig niet Hellen kunnen, als Cham- 
berlan zelf van zyn werktuig opgeeft, het 
geen de ondervinding ook geduriglik tot 
dezen dag toe: beveftigt heeft , en verder 
onder den Goddelike zegen, zo wy hopen, 
beveiligen zullen, want wy houden het met 
de meellen voor waarheid, dat het Roon- 
huifiaanfch geheim het zelfde is met dat 
van Chamberlan, het geen, gelyk wy in 
del volgende verhandeling denken te beto¬ 
gen , zo veilig en wiskundig in zyne wer* 
king bevonden is, dat het alle andere werk¬ 
tuigen zo verre overtreffende is, als het 
aangenaame licht de naare duifternis te bo¬ 
ven gaat. Het zal derhalven niet nodig 
zyn, dat wy meerder omhalen ter beveili¬ 
ging der nootzakelikheid van de ontdek¬ 
king , van zoo een geheim, waar door 
men op alle plaatzen, indien het kundig 
en voorzigtig gebruikt word, nu in Haat 
geilek is om het leven van duizenden, bui¬ 

ten 
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ten dit geheim in de waaglchaal geftelt 
zynde, te behouden. Wy twyffelen ook 
geenzintSj of wy hebben uwe nieuwsgie¬ 
righeid ter befehoiiwing van zo een nuttig, 
en heilzaam ftuk zo opgewekt, dat het tl 
byna onmooglik is geworden, u zo lang 
altehouden van het onderzoek naar het 
zelve, tot dat dit ons voorberigt van u zal 
doorlopen zyn; dog matig u zelf nog een 
weinig, en Ita ons toe, dat wy nog iets 
iets ter betoging van al het gezegde by- 
brengen; en voor 11, zo veel het nodig 
is, openleggen, hoe wy ons in deze ont¬ 
dekking gedragen hebben. Op dat wy, 
eindelik, allen, het zy Vriend, of Vyand, 
indien zy maar befcheidenheid oeffenen wilT 
len, overtuigend doen toeftemmen, dat de 
nootzakelikheid van het in de volgende 
verhandeling befchreven werktuig deszelfs 
ontdekking vorderde, het geen de betaam- 
likheid , en billikheid van onzen handel 
ontwiftbaar beveftigt, zal het niet ondien- 
ftig zyn, dat wy de zekerheid dezer van 
ons bepaalde nootzakelikheid opregtelik 
ten toon fpreiden, en bewyzen. 

Schoon nu de Tangen by velen in ge¬ 
bruik gebragt zyn, worden ’er egter niet 
weinigen onder de Vroedmeefters gevon- 

C 2 den , 
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den , die van de oude aangenomen ge¬ 
woonte, fchoon zoo nadelig, niet afgaan 
willen, het zy, om dat zy van de Tan¬ 
gen, of deszelfs regt gebruik geen genoeg¬ 
zame kennis hebben; het zy, om dat zy 
de behandeling van dezelven in het reets 
dikwerf gemelt geval niet voldoende vin¬ 
den , het geen wy veilig belluiten moogen 
uit de handelwys van de Heeren. Pau- 

lus de Wind, en Jacobvan Die- 

den, waarlik Flonkerftarren in de Heel¬ 
kunde, welke beiden, na dat zy in Vrank- 
ryk de Vroedkunde geleert, en daar zoo 
wel dan hier te Land geoeffent hadden , 
ten bewyze, dat zy geen genoege vonden 
in de Werktuigen van hunne Meefters , 
voor een goede fömme gelds het Roonhui- 
fiaanfch Geheim gekogt hebben, en na het 
zelve zyn te werk gegaan, dat den Ileere 
van Die den, eenen zeer korten tyd 
heeft mooge gelukken , dewyl hy tot 
Droef heid , voor alle Noodlydende in den 
bloei zyner [aren door de alverflindende 
Dood weggeraapt is; en ter fterker beve¬ 
iliging van de onbekwaamheid der Tan¬ 
gen , munt boven allen uit ’t gedrag van 
den genoemden Pleere Paülüs de 

W i n d , wiens naarlligheid, en yverzugt, 
om 



om ten nutte van het gemeen, zyne zon¬ 
derlinge gaven aanteleggen , duidelik ge¬ 
bleken is, by de bekentmaking op ’c bevel 
der Edelmogende Heer en, Staten van Zee¬ 
land , van het by zyn Ed. uitgevonden in- 
ftrument, om Kinderen met het Hooft in 
de geboorte geklemt ftaande, zonder na¬ 
deel voor dezelve, en voor hunne Moe¬ 
ders , fpoedig te redden. Deeze kundige 
Man, (van wiens opregtheid wy ten vol¬ 
len overtuigt zyn , als die zyn Ed. reets van 
onze Academie Jaren zeer wel gekent heb¬ 
ben , en met wien wy altoos vriendelik 
hebben omgegaan) getuigt in zyne wel 
kleine , dog doorwrogte verhandeling , 
tot titel voerende V geklemd Hooft geredt, 
dat die Tangen, welken van' hare uitvin¬ 
ders, en eenige anderen zoo fterk aange- 
prezen worden, en die zelfs zoo veel op¬ 
geven van de gelukkige uitwerkingen , 
door dezelve verrigt, (hetgeen men ook 
met geen genoegzame grond loochenen 
kan, te meer omdat hy zelfs zegt in een 
geval zulk een geluk gehadt te hebben.) voor 
’c grootfte gedeelte onbekwaam zyn ter 
uitvoering van dat, waar toe zy gefchikt 
waren, of omdat zy in ’c geheel te lang 
zyn, of om dat de bogten van dezelve te 

C 3 groot, 
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groot, te breed, en te dik zyn, en ’erdus 
een onmogelikheid gevonden word , om 
\ gebruik der welven by een geklemt 
Hooft werkftellig te maken , ten minften 
had zyn Ed. dit by eigen ondervinding 
geleert, waarom hy zig genoot&aakt vond, 
als geern willende al het zyne ten nutte 
van ’t gemeene welzyn opofteren, alle zy¬ 
ne vermogens in te Ipannen, op dat hy een 
dienftiger Werktuig mogt uitvinden'; en is 
in deze zyn waarlik loffelyke pogingen ook 
niet geheel verydelt geworden, zoo als een 
ieder uit ’s Mans eigen Schrift, hier niet 
niet nodig te herbalen , genoeg afnemen 
kan, dog wy denken zekerlik , dat ook 
dit zyn werktuig , fchoon het inderdaad 
voor het befte mag gerekent worden buiten 
het RoonhuifiaanJche, hem zelf niet genoeg 
voldaan moet hebben, dewyl hy niet lang 
geleden met zynen Broeder thans hier ter 
Stede de Geneeskunde oeffenende , het 
Roonhuifiaanfch Geheim van den Vroed- 
meefter Boom gekogt heeft op de ge- 
woone voorwaarde van ftilzwygen , het 
geen hy te voren opentlik gezegt had, ja 
ook getoont heeft, niet te willen bezitten 
op eene anderen wyze, dan om het aan 
allen bekent te maken ; dog dewyl hy een 

aan- 
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aangeboren zugt bezit, om wetenlchappefl 
te vermeerderen, en daardoor liet Menlch- 
dom ten nutte te wezen, heeft hy liever, 
dewyl hy geen kans zag, om dat Geheim 
anders ooit Meefter te kunnen worden , 
zyn eerftgenomen opzet verlaten, en daar 
door, zo het ons met velen onzer Kunft- 
genoten toefchynt, middagklaar getoont, 
’t geen wy zoo even gezegt hebben, dat 
het van hem uitgedagt werktuig zo goed 
niet is, als hy zig wel verheelt had , al 
het welke met het voorgaande bewyft de 
zekerheid van het nootzakelikke in de ont¬ 
dekking van het geheim , dat wy nu voor 
het oog der geheele Werelt openleggen, 
want allen die het zelve ooit regt gebruikt 
hebben getuigen, en bewyzen met duizen- 
de voorbeelden , dat het al de vorige in- 
ftrumenten zeer verre te boven gaat, do- 
wyl het zelve nooit nalaat eenen goeden 
uitllag te weeg te brengen, wanneer het 
wel en op zynen tyd van eenen ervarenen 
gebruikt word; men brenge hier niet tegen 
in, dat het Chanitkrlan, dien wy de uit¬ 
vinder van dit Geheim denken geweeft te 
zyn, zelf in Parys in den Jare 1670. ge¬ 
beurt is , dat hy het Hooft van ’t Kind 
heeft moeten laten zitten , en de Vrouw 

C 4. zien 
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£ien fterven; maar wie zal alle de omftan.- 
digheden , die daar toen mogten by ge- 
weeft zyn, naar vereifch kunnen verhalen; 
het is ons ook bekent, dat voor weinig Ja- 
ren in deze Stadt eene Vrouwe in barens¬ 
nood zyn de van een weigekeert, dog met een 
geklemt hoofd in de geboorte ftaande Kind, 
van twee onder de voornaamfte Vroedmee- 
fteren , die bezitters van dit geheim wa¬ 
ren, naar langdurige marteling, is verla¬ 
ten , en gerekent geworden voor onred- 
baar , dog dezelve is egter op aanrading 
van vrienden, en bekenden daar na ipoe- 
dig, fchoon van een dood Kind , verloft 
geworden door onzen Vriend Joannes 
de Bruin, die naar zyne gewone ze¬ 
digheid, niet dan traag, hier toe te bewe¬ 
gen was, dewyl hy de vorige voor zeer 
kundigen in dit werk erkende; doe hier 
nog by, dat ’er geen menfchelik werktuig 
gevonden word, waar omtrent men met 
nu, of dan eenige mislukking ondervon¬ 
den heeft;egter dit is zeker, dat een werk¬ 
tuig des te meer gefchat moet worden, hoe 
men veiliger, en zekerder met het zelve in 

O 7 

zulke gevallen, waar toe hét gefchikt is, 
werken kan; en zulks mag men met alle 
waarheid zeggen van de tot nu zo zeer ver- 

bor- 
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borgen gehouden Machine, want een ie- 
der onpartydige weet, en duizend leven¬ 
dige voorbeelden beveftigen, dat wy hier 
niets bybrengen , dan het geen met de 
waarheid van ons gezegde o vereen ftemt, 
waar aan geen geringe kragt bygezet word, 
wanneer men gadeilaat, dat onzen ouden 
Vader de Bruin, in den tyd van twee 
en veertig [aren agthondert Kinderen, die 
met het Hoofd in de geboorte geklemt fton- 
den , levendig met het Roonhuifiaanjeh 
werktuig gehaalt heeft, zo als zyne eigen- • 
handige aantekeningen, die onder ons be- 
ruften, te kennen geven, aan welk getui¬ 
genis niemandt, die dien eerliken Man 
gekent hebben, geloof weigeren kan, en 
al waren ’er geene andere bewyzen voor 
de nootzakelikheid van de kennis dezer 
voor het gantfche Menfchelike gellagt zo 
zeer nuttige Handgreep, men zoude nog- 
tans met geen lof» genoeg van dezelve kun¬ 
nen fpreken , dewyl men veilig bdluiten 
mag, dat, ware dit middel niet bekent ge- 
weeft , dit groot getal, zo niet geheel, ten 
minften voor verre het grootfte gedeelte, 
deerlik zoude zyn gdheuvelt, daar nu ve¬ 
len der welven nuttige leden zyn geweeft, 
of nog zyn, of worden kunnen voor d<? 

C 5 te 
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te zamenleving; maar dat nog verder gaat. 
Wie is ’er die reden beeft, om te twyfèlen y 
of allen de anderen, dien dit geheim niet 
onbekent geweeft is, hebben in hunne pra- 
£tyk een gelyk geluk ondervonden ? het 
geen men na de ontdekking niet langer be- 
twiften zal, dewyl men nu niet llegts op 
een getuigenis , dat voor allen van ver- 
dagtheid niet vry te pleiten was, maar by 
gedurig herhaalde ondervinding bewaar¬ 
heid vinden zal, dat Ter van al den tyd, 
dat deze Machine in onze Stad is in ge¬ 
bruik geweeft, duizende het lieve levens- 
ligt, dat anders van hun nimmer zouden 
zyn befchouwt geweeft, genoten hebben; 
en dit getal van deze gelukkigen groeit 
des te fterker aan, als men in overweging 
neemt, dat de Vroedmeefter de Bruin 
veel minder Kinderen op deezen wyze ter 
Wereld gebragt heeft, ckn velen van zyne 
Medegenoten , want ook hy heeft, dat 
doorgaans het lot van eerlike lieden , en 
die in ftilte zonder veel ophefs van zig zelf 
hun werk met nedrigheid verrigten , be¬ 
vonden is, dikwerf door afgunft, en an¬ 
dere wederwaardigheden als werkeloos ge- 
weeft, tot eenige weinige Jaren voor zyne 
dood, in welken hy meer hoeft uitgevoert, 
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dan in veele voorgaande Jaren, zo dat wy 
niet misrekenen zullen , indien wy voor 
yder Vroedmeefter, die deze manier van 
werken kundig was, en nog is, zo hy het 
zelve maar agt Jaren beoefent heeft, agt 
hondert Kinderen tellen mogen, het geen 
des te meer geloof verdient, wanneer wy 
in aanmerking nemen, dat een dezer toen 
hy nog maar zes a zeven Jaren , dus ge¬ 
werkt had, zig verwonderde, dat het ge¬ 
tal der Kinderen doorMeefter de Bruin 

gehaalt zo klein ware, dewyl hy het zel¬ 
ve in die korten tyd reets te boven gong; 
en wie weet niet hoe Rogier tan Roon- 

HUIZE , Co RN E LI S BOEKELMAN , en dö 

Hoog - Leeraar Frederik Ruisch, 

hier ter plaatze in dit geval zyn beroemt 
reweelt? fchoon de laaftgenoemdegetuigt, 
le Vroedkunde flegts vier Jaren, dog zeer 

overvloedig, geoefent te hebben, zo dat 
’er niemandt gevonden zal worden, die 
ons zal willen tegenfpreken, dat door de¬ 
ze geen vier en twintig honderd Kinderen 
pp die gezegde wyze zouden geboren zyn 
geweeft, voeg nu by dezen de twee Plaat- 

mans Vader en Zoon, An.dries Boekel- 

man , en de meergemelde Titsing en 
Boom, en gy zult U geruft mogen ver- 

: - zeke- 
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zekeren , dat door allen te zamen in den 
tyd van niet meer dan ruim zegtig Jaren, 
naar onze rekening , voor ’t minlt over 
de zeven duizend Kinderen levendig zyn 
geboren, die anders zekerlik zouden zyn 
in de geboorte gefmoort geweeft; daar 
blyft dan geen twyfel overig, of het is ten 
uiterfte nootzakelik , dat deze Konft niet 
langer verholen blyve, dewyl ’er niets dan 
nadeel voor zeer velen uit te wagten ftaat, 
daar in tegendeel het voordeel, dat uit de 
ontdekking van dezelve voortfpruit, gn> 
ter zyn moet , dan men zig eenigzints ver¬ 
beelden kan ; weshalven wy ons vleien 
iets verrigt te hebben, dat geen edelmoe¬ 
dig hart ten kwaden duiden kan, waarom 
wy niet nalaten kunnen enige melding te 
maken van de wyze, op welken wy aan 
dit geheim gekomen zyn. Wy, welken 
van den tyd onzer Academie-Oeffeningen 
af, tot nu toe Bro^derlik met elkanderen 
geléefc hebben , koefterden altoos in ons 
dat gevoelen , dat het geen eerlik gemoed 
betaamde, iets te verbergen, dat den Ly- 
deren konde ten nutte zyn, het geen wy 
ook niet nalieten by vele gelegenheden 
rondborllig te openbaren , daarenboven 
was het altoos onze zugt, eniglik om ’t 
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groote heil , dat wy daar uit voorza¬ 
gen , dit geheim der Vroedkunde rngtbaar 
te mogen zien , dog hier toe vonden wy 
voor ons den weg geheel onnaakbaar, tot 
dien tyd toe, dat het Godt behaagde on¬ 
zen goeden, en ouden Vriend de Bruin 

door de dood tot zig over te nemen : deze 
even verlchenen zynde, ftelden wy alle on¬ 
ze vermogens te werk, om ’t gewenfchte 
magtig te worden, waar toe \yy veel hoop 
hadden, dewyl het ons bekent was, dat 
de Overledene, zo als hy aan een onzer 
kort voor zyn affterven belooft hadde, aan 
zynen Schoonzoone den Heere H e r m a- 

nus van der Heide, het Roonimi- 
Jiaanfch Geheim met een volledige befchry- 
ving van deszelfs gebruik overgegeven had, 
met beding, om daar mede zo te hande¬ 
len , als meeft overeenkomftig ware met het 
algemeen welzyn , ook blykt het duidelik 
uit een zyner aantekeningen, dat hy wrel 
dulden walde, dat het door den druk wier- 
de gemeen gemaakt, dewyl hy in deze zig 
dus uitdrukt, indien gy myne Schriften 
wilt laten drukken, moeten zy van een goed 
en kundig Vriend wat verf hikt worden, 
en w’aarlik hier toe menen wy de naaften 
te mogen gerekent worden, dewyl wydoor 

lang- 
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langdurige vriendfchap, en verpligting aan 
Vader de Bruin, (dus wilden hy zeef 
geern genoemt zyn) als verbonden wa¬ 
ren ; ook behaagde dit wel het meefl zy- 
nen reets genoemden behuuwt Zone, en 
deszelfs Echtgenoot Mejuffrouwe Geer- 
truida.de Bruin, zyne oudfte, en 
van agt kinderen de enigfte overgeblevene 
Dogter, welke beide 'op ’t ieverigft daar op 
uit waren , dat dit geheim op ’s Vaders 
laatfte wil voor ’c gemeene nut ontdekt 
wierden, en wel door ons, zo als zy ons 
met veel tederheid betuigden, wanneer wy 
op den negenden July des Jaars 1753. door 
inkoop van hun het bewulte magtig wier¬ 
den ; Wie ziet in dit alles niet een wonderlik 
beloop van zaken naar ’t wys bellier van 
Gods Voorzienigheid ? Wie kan ergens een 
voordeliger overeenftemming van gemoede¬ 
ren gewaar worden? Hier ziet gy denWenlcIi 
van eenen Vader volbragt door zyne Kin¬ 
deren , met behulp van zyne en hunne 
Boezemvrienden. Lof verdient den Ou¬ 
den Man om zyne Edelaartigheid, die hy 
mogelik by zyn leven lang te voren zou¬ 
den betoont hebben , ware hy niet door 
plegtige verbonden gedrongen geweeft Uil 
te zwygen; niet minder Lof verdienen ook 
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ïyne Kinderen; hun Vaders wenfch was 
geen bevel; derhalven waren zy niet ver- 
pligt, om het rugtbaar te maken; ook 
konden zy, ais de Kunft niet Oeffenende, 
(want de Heer van der Heide is een 
voornaam Koopman hier ter Stede) met 
minder kwetzing van hun gemoed, als 
immer Genees of Heelkunlt Oefenaars 
doen kunnen, tot hun groter voordeel dit 
Geheim aan verfcheidenen, die, indien zy 
daar toe liefft wilden overhellen, van hun¬ 
nen Ouden Vader met namen befchreven 
waren, verkogt hebben ; dog zy , van 
God mildelik gezegent, hebben met verag- 
ting van-alle anderen onze voorllag goed¬ 
willig aangenomen , waar toe ook geen 
geringe gelegenheid gegeven heeft, dat 
hunnen eenigfte, en Qudfte Zoon (gelyk 
nog een tweede dog jong geflorven ) van 
zynen Groot-Vader door deze Geheim 
gehouden Konft ter wereld gebragt is. 
Meerder willen wy hier niet byvoegen , 
op dat wy in geen eigen Lof vervallen 
zouden, en om dat al het overige, dat wy 
zouden kunnen zeggen , van een ieder 
niet behoeft geweten te worden; eeniglik 
willen wy hier nog kortelik byvoegen, hoe 
onze de Bruin aan dit geheim geko¬ 

men » 
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men zy ; en eindelik bewyzen , dat het 
geen wy hier openbaar maken zonder te¬ 
genspreken het geheim is, dat doorgaans 
met den naam van den Heer Rogier 

van Roonhuisen opgeciert wordt, 
dat door hem zelf aan de Bruin geleert 
is, en het welk zyne Kinderen ons zonder 
enige agterhoudenheid hebben overge- 
levert. 

De Chirurgyn, en Vroedmeefter j o a n- 

nes de Bruin, wierd uit deftige Ou¬ 
ders te Saandam geboren, op den 26.No¬ 
vember des Jaars 1681. en is jong ouderloos 
geworden zynde, door de zorg der Voogden, 
over hem door zyne Ouderen geftelt, belleed 
geweeft by eenen Apothecar hier woonag- 
tig;dogditwas van eenen korten duur; het 
zy dat zyne genegenheden meer overhellen¬ 
de waren tot de Heelkunde , het zy zyne 
Voogden zulks voor hem niet voordelig von¬ 
den ; weshalven hy in den Jaare 1690. ter be¬ 
handeling der Heelkunde wierd overgeven, 
onder de leiding van den Chirurgyn G o- 
vert Verfoorten, van welken hy, 
nadat hy twee volle Jaren by dezelve met 
lof zynen tyd uitgedient had , ter verder 
bekwaammaking overgegaan is in den dienll 
van den Heere Rogier van Roon- 

II u 1- 
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Huisen zeer beroemt Doétor in de Ge¬ 
neeskunde, Chirurgyn en Vroedmeefter in 
deze Stad, wiens onderwys hy met lof, 
en volkomen genoege genoten heeft van 
den eerlten May des Jaars 1700. tot den 
maand van December des Jaars 1703.; in 
dit zelfde Jaar, den 2^ December, wierd 
hy , naar voorgaande examinatie, toege¬ 
laten ter beoefening der Heelkunde , in 
welke hy zig altoos pryswaardig gekweten 
heeft; dog inzonderheid behaagde hem zeer 
dat gedeelte der zelve , ’c welk men de 
Vroedkunde 'noemt ; en waarlik hier toe 
was hy als van de Natuur zelfs gelchikt, 
want allen , by wien hy ooit bekent ge- 
weeft is, moeten getuigen, dat hy zig by 
de noodlydende Vrouwen, door zyne in- 
fchiklikheid , zagtzinnigheid , zedigheid, 
vriendelikheid, medelydenheid en meer an¬ 
dere goede hoedanigheden, niet alleen zeer 
bemint maakte, maar zelfs wierden zy in 
den uiterften nood voor hem byna nooit 
met vrees bevangen, dewyl hy haar altoos 
wift in te nemen, en op goede gronden te 
trooften in hun lyden , door de zekere 
hoop, die hy haar gaf, van haar te zul¬ 
len helpen , waar aan zy by na nooit 
twyffdden, dewyl hy te opregt van aart 

D was, 
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was, om moedwillig te bedriegen ; daar 
en boven was zyn Lighaams geflalte tot 
dit werk zeer voordelig , zynde hy van 
een middelbaare groote, en klein van han¬ 
den ; zodat men met regt zyne verkiezing 
moeit goedkeuren; en .dat des te meer, als 
raen overweegt, dat hy toen gelegenheid 
had, om daar in meer dan ooit te kunnen 
vorderen , want zyne laat 11e Meefter R, 
van Roonhuisen, wiens laatfte leer¬ 
ling hy ook geweeft is , was in dit ftuk 
meer dan anderen zeer uitmuntende , als 
bezittende met den Hoog-Leeraar Ruisen 
en den Chirurgyn C. Boekelman het 
zo dikwerf reets aangehaalt geheim , het 
■welken men zegt, dat zy zouden geleert 
hebben van de Chamberlans, wan¬ 
neer zig dezelve hier ter ftede ophielden, 
en eenige leden over de Vroedkunde ga¬ 
ven; ook is het genoegzaam zeker, dat zy 
dat zelve niet dan voor eenen goede fem¬ 
me gelds gekregen hebben, en onder ver¬ 
band van Itilzwygenheid , dewyl het an¬ 
ders onmogelik ware , dat het zo lang 
zoude zyn verborgen gebleven , en dat 
wel zelfs by de Landgenoten van de ge¬ 
noemden Chamberlans, die waarlik meer 
dan al de andere verbergers van dit ge¬ 

heim 
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heim daar door minagting, fchoon zy an¬ 
ders roemwaardig zyn , verdienen, dewyl 
zy zelf 20 nuttigen zaak voor hunne Landge¬ 
noten , ftrydig met de loffelyke gewoon* 
ten der Engelfche Natie , die het befte 
fteeds voor die van hunne Landaart zoe¬ 
ken , fchuil gehouden j en ons ’er deel¬ 
genoten van gemaakt hebben. Dit alles 
by onzen toen jongen Vroedmeelter wel 
bekent zynde, en te gelyk dien yverzugt 
bezittende, om alles zo veel het mogelik 
ware te weten, wat tot deze Kun ft ver* 
eilcht wierd, heeft hy nevens den Chirur- 
gyn Pi eter Plaatman , die ook een 
Leerling van den Fleer van Röonhüjzen 

was, op den zi. Maart des Jaars 170^ 
een verband aangegaan met den Hoog- 
Leeraar Frederik Ruisen, Doctor Ro¬ 

gier Van Roonhuizen, en den Chirur* 
gyn CoRNELis Bockelman , Waar in de 
laaft genoemden zig plegtig hebbe l ver¬ 
bonden, om aan de Bruin en PlaatmaN 

zonder enige agterhouding alles te leren j 
Wat hun in de Vroedkunde bekent was, 
mits dat zy zig verbonden, de conditiën 
in dat contraót geftelt, en hier niet nodig 
te melden, ftiptelik te zullen nakomen; het 
geen c ok van hun beiden ten minften, dat 

1) 2 wy 
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wy zeker weten, van onzen Vriend de 

Bruin getrouwlik is nagekomen. En wat 
wonder dan, dat hy zo een ervaren Vroed- 
raeefter geweeft is , daar hy door zulke 
voorname Mannen was opgelegt. Den 
12 Mey in den Jare 1710. heeft hy als 
Vroedmeefter de eerfte Vrouw verlolt, en 
hy getuigt, dat hy in den tyd van twee en 
veertig jaren , in welken hy dat beroep 
neerflig en getrouw geoeffent heeft, agt 
hondert Kinderen die met het hooft in de 
geboorte geklemt ftonden, levendig, on¬ 
der Gods zegen met het Roonhuiüaanfch 
Werktuig ter Wereld gebragt heeft; als 
ook, dat het getal der Kinderen op eene 
andere wyze door hem gehaalt niet min¬ 
der moet gerekent worden dan het voor¬ 
gaande. En zekerlik, gelyk wy reets ge- 
zegt hebben, zoude hy nog veel meer ver- 
rigt hebben, waare hem de verfoeilike nyd 
van wangunftige Konftgenoten, waar me¬ 
de zy hem niet zelden tot hun eigen fchan- 
de vervolgt hebben, daar omtrent niet in 
den weg geweeft, dog in deze gedroeg hy 
zig, gelyk het een eerlik gemoed, dat zy- 
nes onfchulds zig bewuft is, betaamt, zeer 
geduldig , fchoon niet gevoelloos , want 
het is ons niet d uil ter gebleken, dat deze 

kwel- 
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kwellende verdrietelikheden zyne gezond¬ 
heid, die hy anders, naar de maate der 
moeitens, die aan dit zwaarwigtig beroep 

> vafl zyn, in een goede mate bezat, ge¬ 
krenkt hebben, zodat hy fchieliker op een, 
en kerker dan te voren, van eene Cathar- 
rale borftkwale overvallen wierd , welke 
hem ook eindelik zo kerk heeft aangetaft, 
dat hy naar een bedlegering van weinige 
dagen ontllapen is op den 23 January de¬ 
zes [aars 1753. tot droefheid van allen, 
die hem regt gekent, ofzyne behandeling 
ondergaan hebben ; dus leeft zyne goede 
naam by ons in zegeningen, terwyl zyne 
ziele zig verluftigt in ’t eeuwig zalig genot 
der Hemel Heerlikheid, waar van men zig, 
om zyne Godtvrugtigen wandel, volko¬ 
men mag verzekeren. 

Hy heeft een Leerling nagelaten, nament- 
lyk den zeer kundigen Chirurgyn en Vroed- 
meefter Reinier Boom, van welke te vo¬ 

ren melding gemaakt is, die reets twee waar- 
lyk lofwaardige Mannen, deze tot nu toe 
geheime konft, op de gewoone voorwaar¬ 
den , medegedeek heeft, namentlyk de Hee- 
ren Paolus de Wind Doktor in Ge¬ 
neeskunde &c. &c. te Middelburg in Zee¬ 
land; en deszelfs Broeder Gerardus de 

D 3 Wind 
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Wind, thans hier ter plaatje de Genees¬ 
kunde peffenende ; ook heeft Frans van 

Rooy zeer ervaren, en handig Heelmee- 
fter hier woonagtig die kort voor de Dood 
van den Jongen Heere P l a a t m a n liet 
geheim van hem geleerd hadde, ter volma- 

fCjdtng de handleiding van den evengenoemden 
Vroedmeefter R. Boom genoten; zodat voor 
deze onze openbaarmaking deze zo nutti¬ 
ge kunftgreep eniglik her liftende was on¬ 
der les perzonen , van welken vyf hier, 
en een te Middelburg woonagtig zyn - 
tot dit fel tal kan men als eenen fevenden, 
dat niet \yeinig den luider der Vroedkunde 
vermeerdert, toevoegen den Heere Bart- 

iiolomeus Hermannus de Moor eenen 
k ■* 

der voornaamde Geneesheren van onzen 
tyd, indien het berigt, ’t geen wy daar 
van gekregen hebben , en waar aan wy 
geen geloof weigeren durven , waar zy'; 
dus mag ook Gouda roemen op een dub¬ 

bel geluk , om dat zy met raad en daad 
byftand kan ontfangen van eenen, dien wy 
met allen, die hem regt kennen, in deze 
verre boven onzen Lofichatten; deeze zoude 
het Geheim verkregen hebben van A. Boe- 

kelman. Hier uit blykt, dat niet alleen 
verre van ons afgelegene landen , maar 
zelfs veele van onze naburen, door deeze 

•• *' ge. 
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geheimhouding tot nu nu toe zyn verdo¬ 
ken geweeit van het genot van een zo 
veel heil toebrengend werktuig, het 'geen 
de verhaalting der bekentmaking van het 
zelve des te nootzakeliker 1'telt; en op dat 
’er geen fchyn van twyfèling aangaande 
de waarheid van onze ontdekking mogt o- 
verig blyven , zullen wy eindelyk over¬ 
gaan tot de bewyzen van de egtheid, en 
zekerheid van alles, wat wy reets aangaan¬ 
de het Roonbuifiaanjcb Geheim gezegt heb¬ 
ben, en in de volgende verhandeling kla- 
rer aantonen zullen. Het werktuig, dat 
wy daar befchryvem; en het gebruik van 
het zelve, dat wy dan ook openbaren zul¬ 
len , zyn ons in de tegenwoordigheid van 
Notaris, en getuigen op deplegtigltewyze 
overgegeven , door den Heere H er m anus 
van der Heiden, en des zelfs Huisvrou- 
we Geertrui da de Bruin, enige nage¬ 
laten dogter van den Chirurgyn en Vroed- 
raeelter - Joannis ' de Bruin , met die ver¬ 
zekering, dat dit inffrument dageiiks door 
hunnen Vader was gebruikt geweeH , en 
wat de befchryving van het gebruik van het 
zelve belangde, dat dezelve zo volkomen 
was, als dezelve door hunnen Vader verze¬ 
gelt, en van hun nooit geopent, aan hun was 

, nagelaten, en dat zy niets hadden agter ge- 
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houden van al wat tot de Vroedkunde, en 
wel inzonderheid tot het geheim van den 
Heere Rogier van Roonhuizen behoor¬ 
de, maar dat zy in tegendeel dit alles aan 
ons hebben overhandigt met een volko¬ 
me overgifte , om van dat geheim zoda¬ 
nig gebruik te maken als ons ten algeme¬ 
nen nutte zoude te raden worden, wel¬ 
ke verzekering zy des gerequireert wor¬ 
dende prezenteren met Eede te beveftigen. 
Dit meenden wy U Geliefde Landgenoten, 
om wiens willen wy dit eerft in onze Moe¬ 
dertaal hebben willen rugtbaar maken, 
te moeten voorberigten ; wy wenfchen 
hartelyk, dat deze onze toeleg voor U, 
en voor alle Volkeren mag gezegent , en 
gelukkig zyn, en dat alle geheim bezitte- 
ren mogen uitgelokt worden hunne ver¬ 
borgenheden, ten algemeenen nutte te o- 
penbaren ; en alle Genees of Heelkunde 
oeiTenende mogen afgefchrikt worden , 
om te ftaan na Geheimen ter verberging; 
maar aangezet mogen worden, om alles 
in liet werk te Rellen, ter ontdekking van 
nuttige geheimen , (want de meefte zyn 
onnutte, valfchelik verdigte,en tot ’sMen- 
fehen onheil uitgedagte beuzelingen) ten 
algemenen welzyn, door den Goddelyken 
zegen! * 
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ewyl wy thans voornamentlyk 
voor ervaren Meefters in de Ver¬ 
loskunde fchryven, en wy eenig- 
lyk hier door ten welzyn van hec 
Algemeen, de tot nu geheim ge¬ 
houden Konftgreep, om een ge- 

klemt Hooft te redden , door den Heere Ro- 
jEiER van Roonhüize hier te land eerft ge- 
oeffent, en voortgeplant, en daarom ook met al¬ 
le biïlykheid naar zynen naame genoemt, voor 
het oog der geheele befchaafde Wereld ten toon 
fpreiden, zullen wy in deeze verhandeling zeer 
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kort kunnen te werk gaan, naardien wy onzes 
bedunkens, niets anders hebben te verrigten, 
dan eerftelyk, dat wy nauwkeurig deomftandig- 
heden, in welke deeze konft te ftade komt be¬ 
palen ; en ten anderen, dat wy duidelyk aanto¬ 
nen de wyze, langs welke men moet te werk 
gaan, zal men zyn oogmerk door deze Hand¬ 
greep, in het bepaalt gaval, gelukkiglyk berei¬ 
ken : En opdat dit door ons op het beft, en 
egH gefchiede, kunnen wy geen beter rigtfnoer 
volgen, dan het geen ons aan de hand gegeven 
is door den Vermaarden Vroedmeefter Joan- 
nes de Bruin, die niet alleen een bezitter 
van dit geheim geworden is door mondelinge 
onderrigting van den Heere van Roonhuize 
zelf, maar die ook als met ’er hand tot de be¬ 
oefening van het zelve door hem is geleid ge¬ 
worden , doordien hy in den Jaren 1708 en 
1709 met deezen zynen Meefter veele verlos- 
fmgen gedaan heeft, inmiddels genietende het 
onderwys van den zeer beroemden Hoog Leeraar 
Frederik Ruisch; en opdat naar zyn affter- 
ven, deeze nutte wetenfchap,, door hem bezeten, 
niet mogt verloren gaan, heeft hy, fchoon hy 
eenen wel geoeffenden Leerling naliet , ten o- 
vervloede zorg gedragen , nademaal hy, nadat 
hy het veilig voetfpoor van zynen groten voor¬ 
ganger twee en veertig jaren agter een met alle 
vlyt, en naarftigheid gelukkelyk betreden had , 
ons twee affchriften , waar van de laatfte in de 
Maand May van het Jaar 1752 gefchreven is, 
heeft nagelaten , in zig bevattende een uitge¬ 
leid verhaal van de omftandigheid, waar in 
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deze konft geoeffent word, en de wyze , op 
welke men van dezelve een goed gebruik kan 
maken ; deeze twee affchriften hebben wy met 
elkanderen naauwkeurig vergeleken, en in ordre 
gefchikc, daar by voegende eenige nadere ver- 
kiaringe, op dat het des te aangenamer en ver- 
ftaanbarer wierde en deeze Konftgreep lichtelyk 
zonder verder onderwys door wel bedreven han¬ 
den konde uirgevoert worden; wy hebben ook 
daarom een nette aftekening van het Inftru- 
rnent, dat hier toe dient laten maken en hier ag- 
ter aan gevoegt, naar dat, het welke meeften 
tyd door hem gebruikt wierd , fchoon by ’er 
ons vier in alles aan elkanderen gelykende na¬ 
gelaten had; by de overgaafzoo van de affchrif¬ 
ten , als van de inftrumenren zelf, ook van 
zulken, die in andere gevallen te pas komen, 
en die wy ook , zoo het Gode behagen 
zal, voornemens zyn by eene andere gelegen¬ 
heid medetedeelen , hebben wy , ter verzeke¬ 
ring, der egtheid , eene Notariale aéfe laten 
opbellen , opdat wy ons van allen fchyn van 
verdenking, als of wy haddenwillen bedrie¬ 
gen , zuiveren mogten , en opdat eenen iege- 
lyk, zelf by den eerften opflag , alle minag- 
ting voor deze zo zeer eenvouwige Machine 
mogt ontnomen worden; want, fchoon de Na¬ 
tuur by duizend gelegenheden kiaarlyk toont, 
dat door kleine en zelfs voor die de zaken niet 
met behoorlyke oplettenheid in zien , verag- 
telyk voorkomende dingen, dikwerf de groot- 
fle van haare werken verrigt, kan men et>- 
ter naauwlyks geloven, dat de konft, die, zal 
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zy egt zyn de leiding der natuur opvolgen 
moet, door werktuigen van weinig omflag gro¬ 
te daden ter uitvoer brengen kan, en waarlyk 
dit is dikwerf van dit eenvouwig werktuig ge- 
oordeelt, want menigmaal hebben wy gehoorc, 
dat die, welke eerft bezitters van het zelve 
wierden, waarlyk meenden , dat men hun om 
den tuin leideden , toen hun voor ’c eerft dit 
geheime werktuig vertoont wierd , dewyl zy 
zig niet verbeelden konden, dat zy daar door 
zoo groot een roeefterftuk immer zouden be- 
dryven, als zy naderhand met ’er daad tot ver- 
baaftheid toe ondervonden , zoo als zy ook ons 
betuigt hebben, het geen ook kragtig dient ter 
beveiliging van de genoegzame volkomenheid 
van dit werktuig in die gelegenheden, waarin 
het moet in ’twerk geftelt worden, tot welken 
wy nu aanftons zullen overgaan. 

Wanneer de Vrugt uit een onzigtbaar klein 
beginzel, door het Moederlyk Bloed, en Sap¬ 
pen , die van het zelve afgefcheiden en zoo door 
de N ivelllreng, als door infwelging, invloejing, 
of indringing tot in het lichaam van de vrugt 
gebragt zyn, en daarin door een eigen en zon¬ 
derlinge Omloop ter Voeding van het zelve naar 
vereifch verandert worden , tot haare volkomen 
rypheid, welke in den omtrek van negen Maan¬ 
den voltooit word, aangegroeit is, (want in 
vrugten van feven of acht Maanden gebeurt 
zeer zeldfaam , zo niet nooit, het thans voor¬ 
handen zynde geval) word ze als gedrongen, 
om den naauwen kerker, waar in zy niet zon¬ 
der imert, en ongemak onder ’t hart van hare 
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Moeder zorgvuldig omgedragen is, te verla¬ 
ten, op dat ze in plaats van ademloos in ’t Wa¬ 
ter dat evenredig naar de groote van het kindc 
afneemt, als een vifch te leven, in eene ruimer 
lugt, adem moge halen, waar toe ze, dan eens 
vroeger , dan weder later, in de natuurlikfte 
geboorte bekwaam geftelt word, door de om- 
kanteling van het zwarer geworden hooft, of 
uit eenige andere oorzaak hoe genaamt, fchooa 
niet volkomen bekent, dog zekerlik uit bepaal¬ 
de Natuurwetten volgende, tot welke men daa 
als beweeg redenen brengen moge, eerftelik, 
de verzameling van uiiwerpfelen , uit de ter 
Voeding onnutte delen geboren, en zoo in de 
Maag , en Ingewanden des Buiks , als in de 
Waterblaas, en andere holle bewaarplaatzen des 
Lighaatns opgelegt, waar zy eenigzints fcher- 
per worden , en dus de gevoelige Zenuwen , 
die zoo wel dan in volwailenen als getrouwe 
Wagters voor de wehlant des tederen Lighaatns 
waaken, prikkelen , en door eene verwonderlyke 
overeenflemming het ganfche geftel ter geboorte 
in beweging bréngen; ten anderen, kan men niet 
ongegrond onder deze redenen tellen , dat het 
lichaam des Kinds nu groter, en fterker geworden 
zynde, meerder, en ais ’t ware vafter voedzelter 
onderhouding nodig hebbe, waar toe het als 
door een ingefchapen zugt tot zyne behoudenis 
gedreven word, tot welke de geboorte nootza- 
kelyk vereyft word ; daar en boven mag men 
met volleregt tot dit alles by voegen, dat de Lyf- 
moeder, (die thans ten naaften by de gantlche 
feoüigheid des Buiks der moeder, van het Mid- 
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delrifc af tot aan, en in het Bekken zelfs toe, ver- 
valt3, waar door alle de daaringelegen in gewaan- 
den zoo gedrukt, en in hunne legging verandert 
Zyn, in welke na de verlolïing dikwerf zwaare 
toevallen veroorzaakt worden,'dat zy tot ver¬ 
wondering van kundigen hunnne gewoone wer¬ 
king verrigten) byna onmogelyk een verdere 
uitzetting, die met een verdikking van haare 
zelfftandigheid gepaart gaat fchynt te kunnen 
leiden, ’t welk veroorzaakt wordt door de ver- 
wydering der bloedvaten in het lichaam van de 
Baarmoeder door de aangroejing van de Vrugty 
dat in het binnen vlies van het Ey, dat met zy- 
ne effene buitenzyde, overal, uitgenomen daar 
het door de Moederkoek met de Lyfmoeder 
vereenigtis, tegen de gladde en vogtige binne 
wanden van dezelve aanligt, opgeiloten word 
gehouden, waar door het moederlyk Lighaam en 
voornamentlyk dat gedeelte van zelve, dat tot 
de baring dient, (in alles naauw overeenftem- 
mende met de gefteltheid van het Kind, dat ook 
met de Moeder een gadelooze medelydenheid 
heeft ) door de fterker , en geduriger bewe¬ 
ging van de vrugt gevoeliger aangedaan , en 
en dus verwonderlyk naar die wetten , die daar 
in door den wyzen Schepper gelegt zyn ge- 
fchikt word ter loslating van die banden , die 
het tot nu toe zoo getrouw vaftgehouden had¬ 
den. ■ 

Door deeze twevouwige verandering, zoo in 
het Kind, als in de Moeder , uit de gezegde 
oorzaken verwekt, word de verloffing, vooral 
wanneer ze te gelyk werkzaam zyn , en allei 

wel 

ft 



I 

in de Vroedkunde Ontdekt. '$£ 
\ ‘ M 

wel geflelt is, groteliks bevoordeelt, het geen 
thans een weinig uitgebreider van ons dient 
verhandelt te worden , waar omtrent wy de 
reets opgegeven ordre zullen tragten in het oog 
te houden. 

Door de gezegde omwenteling of legging 
van het Kind, (’tgeen te voren, fchoon geen 
va ft bepaalde , echter , gelyk veele proeven 
leeren, een geheel andere legging, dan de te¬ 
genwoordige , fehync gehadt te hebben in het 
Ey, het welke door de wonderlike buiging van 
het Lighaam des vrugts, dat thans een ovale ge¬ 
daante uit maakt, aan alle-.zyden door het zelve 
gevult word) zakt het in de mee ft natuurlykfe 
geboorte met het Hooft nederwaarts tot aan 
den mond des Lyfmoeders , en wel zoo, dat 
het aangezigt gekeert blyft naar de agterfte de¬ 
len des Moeders; dit zyn de Vroetkundigen 
gewoon te noemen de ftaat van een welgekeert 
Kind , dat men by het onderflaan kan gewaar 
worden, ja zelfs uiterlik befpeuren , dewyi de 
uitzetting des bezwangerde buiks daar door veel 
verandering ondergaat, die dan van boven als 
dunner geworden is, door dien het Hooft van 
de Vrugt nu dieper naar beneden , en in het 
Bekken begint neder te fchieten, en door de 
perfing , en gedurige pogingen tot de verlos- 
ïing, de Baarmoeder aanzet, om zig los te la¬ 
ten , en alles in beweging te brengen , ter be¬ 
vordering van het gewenfle einde, tot bereiking 
van het welke ’t gantfche Lighaam van de Ba¬ 
rende Moeder medewerkt, deze word door 
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angfi: en weên, die de geftadige neigingen des 
Vrugts veroorzaaken , geparft en gedrongen, 
om alle haare kragten in te fpannen, en te werk 
te Bellen, en wel voornamentlik, om de fpieren 
des Buiks, het middeldrifc , en al wat tot de 
Ademhaling betrekking heeft ter nederdrukking, 
en voortzetting van de nu ter geboorte ryp ge¬ 
worden vrugt, volgens de wetten van hetwyslyk 
geformeerde Lighaams geftel, zoo te beftuuren, 
en kragtdadig te bewegen, dat de geboorte na- 
tuurlyker wyze daar op volgen moet, die op 
veelerly wyzen geholpen, en als verligt word, 
zoo door de vermeerdering der fnelheid van den 
omloop des bloeds, en der Senuwfappen, (die 
dikwerf in bloedryke te fterk zynde de verlos- 
Bng verhindert en door een aderlating gehol¬ 
pen word, waar door de werking der fpieren 
verdubbeld , en aangemoedigt word ; als door 
de tuffchenpozingen der Vlagen, waar door de 
kragten vernieuwt, en de afmattende moede¬ 
loosheid, indien het niet te lange duurt verzagt, 
weggenomen word; maar boven al word de 
bange Barensnood draaglyker gemaakt door de 
bevogtiging der wegen, langs, en door welke de 
vrugt moet doorgaan , en door de langzame 
uitzetting der zelven; want wanneer de Barens- 
tyd genadert is, ontftaat ’er als een vloed van 
Olyachtig, en Lymerig Vogt, nu en dan met 
wat bloed vermengt, waar door de delen, die 
nu te lyden ftaan, als meer en ligter rekbaar, 
en glibberig, en daarom ter doorlating bekwa¬ 
mer geHelt worden, de Baarmoeder zelf, die 
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Ëig £öt dezen tyd toe naauwkeurig gefloten, 
heeft gehouden, verandert niet alleen van plaats* 
maar fchikt zig ter ontfiuiting, dewyl deszelfg 
mond nu ronder, zagter, en dunner begint te 
Worden, door de perlling van de Vrugc nu nog 
in zyne vliezen , die ook door ’t ingehouden 
water evenredig uitgezet blyven , befloten door 
deze aanhoudende drukking, vermeerdert door 
den aandrang des Lw moeders en der fpie • 
ren van de Buik, word dit van tyd tot tyd ver¬ 
meerdert , zo dar. ze eindelik begint te openen „ 
door welke opening eerfl een klein gedeelte der 
vliezen met hun water geperlt word, ’t welk 
geftadig, fehoon nu eens trager, dan eens fehie- 
lyker toeneemt, waar door deze gezegde ope- 
mng aliengskens vervvydert wordt, en wanneer 
deze verwyderiog tot de groote van een Duka- 
ton , kleine handbreedte, of zomtyds, en des té 

beter, (fehoon ’er dikwerf op een kleine ont- 
iluiting een fpoedige verloffing volgt) nog meer 
gevordert is, dan itaan de vliezen mee het wa¬ 
ter als een ronde bol in de opening des Baar¬ 
moeders zo geperft, dat zy doorgaans, en op de 
minde aanraking, ja als van zelfs door de voor¬ 
genoemde perfTende oorzaken geholpen, open¬ 
bar ften , (daar Vogelen , en zelf de gekorven 
Dierkens , volgens de waarnemingen der Na¬ 
tuurkundigen hunne eijeren met den bek door 
pikken , en doorboren moeten) en het water* 
met geweld uitdryven, dat ook ter bevogtiging 
en gladmaking der delen , die den doortogó 
Voor het Kind verfchaffen moeten, zeer dien- 
ftig is, waarom het in natuurlyke , en goede 
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verloflingen meeften tyd gebeurt, dat het Kind 
ter zelver tyd door de Mond der Baarmoeder 
heen fchiec tot in de fchede, en dikwerf door 
deze tot buiten het Lighaam ais met geweide 
voortgeftuuwt, en dus geboren word, tot al het 
welke de goede gefteltheid van Moeder , era 
Kind, en de Kragten van beiden , nevens de 
kundige, en voorzigtige behandeling van die, 
welke hier toe bekwaam geagt worden , alles 
toebrengen; en dewyl zulks niet in alle geval¬ 
len gevonden word, blykt het zeker , dat alle 
verlolïlngen, fchoon zy al natuurlik in ’c eerft 
voorkomen, zo gelukkig niet flagen; van alle 
deze zuilen wy ’er thans een der voornaamlte 
wat omftandiger befchouwen, en hoe men dezel¬ 
ve gelukkig redden zal, middagklaar aantonen. 

Wanneer het Water dus als met eenen barffc 
doorgebroken, of gelyk het ook menigmaal ge¬ 
beurt, door een kleiner opening fluipende weg 
gelopen is, en de geboorte des Kinds daar op 
niet fpoedig volgt, blyft het zelve, korter, of 
langer tyd in de geboorte ftaan , waar toe de 
hulp van een kundige hand , het zy ongewa- 
pent, of met eenig bekwaam Werktuig, als het 
de nood vereifcht, voorzien, ge vordert word, 
welk geval wy nu voornemens zyn te befchry- 
ven, en opdat dit door ons zoo ’c behoort ver- 
rigt worde , zullen wy eerfi: net aantonen de 
ware gefteltheid, in welke men het Werktuig 
voordelig kan gebruiken, en daar na aantonen, 
de wyze, langs welke men met het zelve voor- 
zigtig moet te werk gaan, mits dat wy vooraf 
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Wen gaan de waare aarrwyzing van de Machi¬ 
ne , die hier toe dienftig is. 

Het Kind , dat nu met het Hoofd , wiens 
aangezigt in de natuurlikfte gefteldheid naar 
den rug van de Moeder gekeert is, (dog ook 
niet aityd regt, maar zomtyds op een der zyden 
ligt, en dikwerf niet met een uitgeftrekte en 
vrye hals voorkomt, maar dikwerf met de 
Kin op de Borft, of een der armen ruft, en nu 
en dan de navelftreng om den hals geflingerc 
heeft) in de geboorte ftaat , konde nimmer , 
zelf op ’t natuurlikft ter Wereld gebragt wor- 
den, zo niet de Wyze Schepper de Beende¬ 
ren des Bekkeneels in een ongebore Kind zo ge- 
formeert had , dat zy als over elkander heen 
konde fchuiven, en zig dus zonder dat de te- 
dre herfi'enen daar door hinder leiden fchik- 
ken naar den vorm , door welke zy heen moeten, 
waar toe eenigük helpt de verdeling der Been¬ 
deren des Bekkeneels in agt byzondere Beende¬ 
ren , die dan nog ieder wederom op zig zelverf 
verdeelt zyn, en daar en boven door openin- 
gen enkel met een vlies gedekt, en tufichen de 
Voorhoofds-en Wandbeenderen , als ook aart 
ieder Zyde van het Agterhoofd gelegen , en 
met den naam van Fontanellen gedoopt, wyder 
van elkander afgehouden, en dus ter verkleining 
van het geheele Hooft gefchikt wierden , wanc 
de Beenderen, die het bekken in het Vrouwe- 
lik Lighaam uitmaken , en in dezelve wyder 
van elkander, dan in de Mannen afftaan , kon- 
nen {indien men met zommige in den tyd der 
baring al eenige afwyking van elkander in de- 

E % Zei- 



56 liet Rconbuifiaanfch Geheim, 

zelve toeftand , en dat de overeenkomd tuf- 
fchen Menfchen en Dieren, want in de Schild¬ 
padden , is dit volgens Zwammerdam zeker , 
eenigzints fehynt te willen lyden) ten minden 
zo verre niet van een gerekt worden, dat zy Het 
Hoofd des Kinds, zo het gelyk in volwafientn , als 
uit een been beftond, zouden kunnen doorlaten ; 
hierom entdaat ’er dikwerf een moeilyke baring, 
vooral van het eerde Kind, voornamentiik in 
bejaarde Vrouwen , en in zulken , die door 
Engelfche ziekte, eenige andere ongefteldheid, 
of van hun geboorte af aan een vernaauwt Bek¬ 
ken hebben, tot welke vernaauwing buiten te- 
genfpraak veel toegebragt word door een voor 
cierlik gehouden wyze van kleding der jonge 
Meisjes, die wy alle regtfehapen Moeders, 
die liever hunner Kinderen vvelzyn , dan een 
belagcheiyke Mode beminnen, ten hoogde af¬ 
raden, deeze bedaat hier in, dat men de Keurs 
of Ryglyven voor die jonge, en als wafch buig¬ 
zame Kinderen te laag laat zakken , en te flyf 
toehaalt , waar door roet er tyd het Bekken 
noodwendig moet vernaauwt worden , waar 
door zy narnaais zelfs Moeders geworden zynde 
voor zig zelf, en hunne Kinderen een gevaar- 
lyke toedand verkrygen; dog dit is niet de 
eenige reden waar uit dikwils een moejelyke 
verloding volgt, men moet deeze ook zoeken 
vooral in meer dan voldragen Kinderen, en we! 
meed: in Tongetjes in de grootheid, en hard¬ 
heid van het Bekkeneel, of eenige andere kwa¬ 
de hoedanigheid, gelyk daar is een Waterhoofd , 
of iets anders j boven dit word deze moejelyke 
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verloffing zeer verzwaart, als deze oorzaken te 
zamen vereenigt voorkomen: Men verwonderen 
zig niet, dat hier niets gefproken word van de 
zagre delen, die tot de voortteeüng in de Vrou¬ 
wen gefchikt zyn, deze kunnen ook veel ver¬ 
hindering toebrengen, dog in het geval, waar 
i7an wy nu handelen, moeten dezelve ais oorza¬ 
ken der moejelyke haring niet gerekent worden, 
het geen uit het zo aanftonds volgende duide- 
lik blyken zal, fchoon in bejaarde Vrouwen , en 
die veel gewerkt hebben, de taaiheid van den 
Mond des Baarmoeders volgens fommigen ver¬ 
hindering aanbrengen kan: Wanneer het Kind 
wegens de naauwte van het Bekken, de Groote 
en hardheid van het Hoofd, of uit beide deze 
en meer andere oorzaken vereenigt, na de uit- 
vloejing van het Water, met het Hoofd in de 
geboorte ftaan blyft, word deszeifs ftaat van 
ogenblik tot ogenblik gevaarlyker zo voor zig 
zelfs , als voor de Moeder , ^vant het Hoofd 
van het Kind, nu buiten de Baarmoeder, die 
thans over en ageer het Hoofd gefchoven, en 
zo verwydert is, dat ze met de behede ais eene 
opening uitmaakt, nedergezakt zynde in het 
Bekken, blyft met het Agterhoofd aan, of op 
den rand der Schaambeenderen ruilen , (dat 
men voor de grootfte en mogelik eenigfle oor¬ 
zaak der tegenftand houden moet) en word ins- 
gelyks ter zyde gekneit door de Heupbeende¬ 
ren , en van agreren , dog niet altyd door het 
Heiligbeen, waar door het zo va ft geklemt blyft 
zitten, dat het onmoogelik is, om of aan de 
zyde van het Hoofd, langs de Heupbeenderen, 
- ; / ’ E 3 of 
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of aan de bovenkant by de Schaambeenderen 
iets te voelen, of iets tufl’chen het Hoofd en de 
genoemde Beenderen in te brengen , dog eenig- 
)ik vind men by deeze motjelyke gefteithetd 
in de Scheede , die nu kort, verwydert en als 
een fnaar gefpannen is, van agteren na en bo¬ 
ven den Endeldarm doorgaans meer opening 
tufl'chen het Hoofd (het voorhoofd namentlik) 
en de befchreven Beenderen, die veeltyds wel 
een lid van een vinger lang is, door welke men 
langs het zelve (voorhoofd) naar boven we! 
iers inbrengen kan, !c geen men hier byzonder 
dient in agt te nemen, dewyl hier in een zeer 
voornaam gedeelte dezer Konflige verloffing 
gelegen is; Wanneer het Kind zo als wy nu be? 
ïchreven hebben in de Geboorte ftaat, dan kan 
het niet gekeert worden ( dat te doen is, wan¬ 
neer het den Mond der Baarmoeder nog niet 
geheel doorgegaan is, en het daar en boven nog 
hoog in de Schede zit, en by veele gelegenhe¬ 
den, als van Kuipen, zwaare bioedvloejingen , 
of anderzints nootzakelik gefchieden moet) de¬ 
wyl het door de Handen, voor welke ook geert 
plaats, om te kunnen werken, overgelaten is, 
onmoogelik te rtigge kan gedreven worden , 
doordien ook (zo velen Keilen) de vezelen der 
Baarmoeder alsdan reets meer te zamen ge? 
trokken , eenen veel te engen weg (die zoo 
gemakkelik als men zig verbeeld, en voor al in 
dit geval geenzints, om dat door de klemming 
van het Hoofd geen toegang tot dezelve open¬ 
gebleven is, geopent worden kan ) overlaten, 
het geen vopr al plaats heeft in bejaarde, en 
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door zwarer dan gewoone Lighaams Oeffenin- 
gen flerker en vafter geworden Vrouwen , in 
welke deze t’ zareentrekking der fpiervezelen 
des Lyfmoeders dikwerf zo groot is, dat daar 
door de Vrugt niet zelden in den doortcgt be¬ 
lemmert word, en met het Hoofd reets gebo¬ 
ren zynde gevaar loopt van om den Hals ge- 
kuelt te zullen worden, dewy! ze zo haaft het 
Hooft doorgelaten is zig tot elkander ter toeflui- 
ting neigen, het geen de ondervinding menig¬ 
maal den Vroedmeefteren heeft doen gevoelen, 
(*) en zo mén deze hinderpaal konde uit den 
weg ruimen , de. Klemming van het Hoofd 
maakt het geheel ondoeniik, dat van tyd tot 
tyd toeneemt, want de Vrugt dus in benaauwt- 
heid gebragt zynde, en telkens meer en meer 
pogingen aanwendende om uit deeze vaftknel- 
lende banden verloft te worden , prikkelt de 
Moeder op veelerly wyzen aan toe haare hulp 
en voortftuuwing , waar door deze willens en 
onwillens alle haare vermogens te werk fielt, 
om het teder wigr. te doen verloflèn, waar door 
het Hoofd by elite vlaag gedurig dieper in het 
Bekken fchynt te zakken, dog als deeze afge¬ 
broken worden , behoud het meeft ais weinig 
gevordert zynde ( voor al in dit geval door de 
fluiting van liet Agterhoofd op de rand der 
Schaambeenderen) zyne eerftgenome ftant- 

< , plaats, 

(*) Dit word niet van allen toegeïlemt, dewyl ’er ge¬ 
vonden worden, die mogelik met meer reden de knelling 
van de hand des Vroedmeefters denken veroorzaakt te wor¬ 
den, door de t’zamentrekking der fpiervezelen aan ’t on* 
derfte gedeelte der Schede. 
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plaats, en fchoon het in der daad al zakt, daar 
door vergroot de Klemming in groote Hoofden 
des te meer , dewyl het dus lager, en in de 
naauwte van het Bekken, dat als een tregter is, 
en dus in zyne benedenfle delen de rneeffe te- 
genftand , (fchoon die wel enigzints door de 
uitwyking van het Staardbeentje verholpen 
word) ter baring veroorzaakt, nedergedrukt 
en dus ter verloffing moejelyker geplaafl word, 
want het gebeurt dikwerf, da£ het Hoofd door 
de aanhoudende Ween, en daar uit ontftaande 
afzetting des Moeders, zo laag in het Bekken 
geperft word , dat ’er byna nergens opening 
over blyft om ’er tuffchen te kennen komen, ja 
ichoon ’er dan ter tyd een gedeelte van het 
Hoofd des Kinds gezien zoude kunnen wor¬ 
den , en ’er flegts een duimsbreedte doorzet¬ 
ting vereifcht word ter doorlating van de 
grootfte Diameter van het Hoofd , is eg ter 
de Moeder, fchoon men zweren zouden, dat 
zy ’t volgende ogenblik zal baren (en dat ook 
wel eens in fferke Vrouwen gebeurt) niet in 
flaat om het een flroobreedte verder te doen 
* J 

voortgaan , want het Hoofd ftaat dan pal , 
en zo onwrikbaar tuffchen de Beenderen 
van het Bekken en vooral tegen de Schaam- 
beenderen geperfl., dat het niet zelden door 
al de drukkingen , die het uitflaan moet, zig 
als platagtig vertoont; inmiddels worden a! 
de wegen , waar van wy te voren gefproken 
hebben , door vermindering en gebrek der fly- 
mige vogten , en den afloop van hec water , 
droog, waar door zy ook zwellen, en ontfto- 

keti 
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ken worden, voor al zo zy te vee! en te ruuw 
met onderflaan behandelt zyn , hier om wor¬ 
den zyn pynliker , en kunnen minder rekking 
dulden, en verhinderen dus, als men geen 
fchielyke hulp toe kan brengen, de verlcffing 
groteliks, ’t welk ook geftadig toeneemt, de- 
wyl Moeder en Kind door al dat Martelen als 
.Afgemat zynde , de vlagen beginnen te ver¬ 
minderen , en niet zelden geheel en al op te 
houden, zo dat de Moeder nu geen aandoenin¬ 
gen van het Kind meer gevoelende ja byna zon¬ 
der pyn zynde begint fSaperig te worden, waar 
door ze beiden in gevaar geftelt worden zo ’er 
geen fpoedige redding op volgt; deeze nu zyn 
de regte om Handigheden , waar in men met 
hoop van eenen goeden uhkomft het Werktuig 
van van R oo n hui zen gekruiken kan , en 
moet ; Ja hoe vafter het Hoofd tuffchen de 
Schaambeenderen en de andere van het Bekken 
geperft word , des te zekerer is deszelfs wer¬ 
king, dewy! het uit glipt wanneer het Hoofd 
nog gints en herwaarts kan bewogen worden, 
weshalven men dan nog liefft alles moet in het 
werk Hellen, op dat men het Kind, gelyk by 
kwade leggingen meert gefchied , by de Bee- 
nen afhale, hier uit komt het ook dat een eerlik 
Iloonhuiziaanfch Vroedmeerter veeltyds zegt 
het zyn tyd nog niet te zyn om te werken, 
maar dat hy wagten moet, of om dat hy weet, 
dat de geboorte nog natuurlik zoude kunnen 
gefchieden , of tot dien tyd, in welken het 
Hoofd varter in de Geboorte geklemt rtaat , 
waar omtrent nog dient in aanmerking 
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genomen te worden , de waare legging van 
het Hoofd, zoo verre men die dan by het on- 
derflaan gewaar kan worden: men bevind by 
het ondertaften , dat het Hoofd van het Kind , 
in de Natuurlykfte legging , fchoon zoo ge- 
klemt, dat het op, nog nederwaarts, nog aan 
de zyden te bewegen is, gemeenelyk aldus ge- 
fchikt is , dat men met den top des vingers 
raakt tegen de Wandbeenderen , daar dezelven 
zig vereenigen met het Agcerhoofdsbeen, en 
niet tegen de Fontanel, die ten grootften dee- 
le tuflehen de Voorhoofsbeenderen , en ge- 
deeltelyk tuflehen de Wandbeenderen van bo¬ 
ven gelegen is, ruftende de Fontanel in die 
legging op het Stuitbeen , (*) ook laat zig, 
zoo als even te voren gezegt is, by deze ge¬ 
legenheid het Hoofd dikwerf platagtig voelen, 
dat de grootheid der knelling aanduir. , of ook 
wel de zylingfche legging van het zelve; veel- 
tyds puilt het geklemde Hoofd in de geboorte 
met een uitgefwollen hairigen tip voor uit ter 
groote van een gemeene fluiter, welke niets an¬ 
ders is dan de Huid, die door de op eenfehui- 
ving der geknelde Bekkeneels beenderen ruimer 
geworden is, en zig a’s van het Hoofd affehei- 
dende in de gedaante van zoo een Bol uitzet, 
die dan eens groter, dan weder kleiner gevon¬ 
den word. Wanneer het Kind dus, dat wel 
het meeft gebeurt gelegen is, kan men met de 
Roonhuiftaanjche Machine op het veiügfte wer¬ 

ken, 

(*) Zie de verhandeling van den Heere P. p g Wind, 
ket Gejdemt Hoofd gered- 
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’i dog dikwils lege het: Hoofd wat op een 
ceT' 'en gekeert, en. dan l er, gelyk wy aan- 
toonêii n, meerder: * 'gi gheid nodig, ook 
gebeurt het, dat liet Kind met een om den Ha Is ge¬ 
vingerde Navelltreng voorkomt, welke ftrenge- 
ling men in dit geval dan eerft ontwarren kan, 
wanneer het Hoofd volkomen geboren is, waar 
toe, gelyk wy in ons voorberigt gezegt heb¬ 
ben , veele en verfcheiden wegen , meer of min 
voor Moeder en Kind, voor of nadelig, naar de 
fehranderheid en ondervinding der ontdekkers 
van dezelve, uitgedagt, en ten gemeenen nut¬ 
te medegedeelt zyn, waarom deze allen, wel¬ 
ke zulks met zoo goede in zigten gedaan heb¬ 
ben, waarlyk lof waardig zyn, fchoon de uit¬ 
kom ft niet altyd aan de verwagting beantwoord 
heeft, weshalven het ten hoogfte nootzakelyk 
gefchat moet worden de ontdekking van zoo 
een middel, dat in zulke zwaar wigtige geval¬ 
len van een zeker nut zyn kan, ’twelke mee 
het volfte regt, gelyk zoo aanftonds blyken 
zal, gezegt mag worden van het Inftrument , 
dat ter redding van het geklemde Hooft voor 
meer dan feftig jaren in gebruik geweeft is by 
den Heere R o g i e r va n R o o n h u i z e n en des- 
zelfs navolgeren , en dat men meent, (want 
volkome zekere berigten hebben wy tot hier toe 
daar van niet magtig kunnen worden) uitge¬ 
vonden te zyn door de beroemde Chambek- 
lans Vader met drie Zonen vermaarde Vroed- 
meefters in Engeland, tot welk gevoele wy ook 
overhellende zyn, zoo, omdat een dezer in ee- 
ne voorreden voor zynne Engelfche vertaling 

van 
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van M AURiCEAU verhaalt, dat by hun door Gods 
zegen en hunne naarstigheid uitgevonden waa- 
re een middel , on, vrouw in geval van. 
het geklemde Hoofd te verlof'en , zonder 
haar, of haar Kind eenig leekte doen, ft geen 
hun zeer beroemt gemaakt ..eelt, dog dit ge¬ 
tuigenis kan men met zoo veel verzekering van 
de befte tangen niet geven; ten anderen wee- 
ten wy niet, dat het van een der Roonhuifianen te¬ 
gen gefproken is, ook vinden wy in de affchrif- 
ten van onzen vriend geen aanleiding om die 
te ontkennen , en aan van Rnonhuizen of ee- 
nen anderen de uitvinding toetefchryven , ee- 
niglyk zegt hy hieromtrent, wanneer ’c geval, 
gelyk befchreven is voorkomt , dan moet de 
Vrouw volgens de Konftige Handgreep van 
mynen Eerwaarden Meefter Rogier van 
Rook huizen verloft worden, waar uit niet 
volgt, dat deze daar de uitvinder van geweeft 
zy; boven dit zegt Chamberlan ter zei ver 
plaats, dat zyn werktuig de verlofting kan ver¬ 
haatten , ft geen ook door ft Roonbuifiaanfcb kan 
verrigt worden , fchoon wy dit niet dan by 
nood denken te moeten gefchieden, want vei¬ 
liger is het, als men door geen wigtige reden 
gedrongen word , de Natuur , die altoos beft 
werkt cok dit groote werk over te laten, dan 
door zugt tot winft of roem , fchoon men wel 
jreen wezentlyk nadeel aan de iydereflen toe¬ 
brengt, over dezelve te willen heerfchen. Dit 
zy genoeg voor den kundigen en Eerliken Vroed- 
meefters tot verftand der bepaling van de om- 
ftandigheid, en tyd, waar in hy , onder Gods 

ze- 
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joegen 'voordelig werken kan , en moet met 
het Roonhuifiaanjch Inftrumenc, tot welks be* 
fchry ving wy nu over gaan. 

Dewyl het belle kenteken der Waarheid in 
de Eenoouwigheid opgefloten legt , mag men 
van deeze Machine, fchoon men op ’c bloot ge* 
zigt vau dezelve, zonder ouderverklaring, niec 
zoude kannen denken, dat ze zoo veel heil te 
weeg brengt, veilig befluiten , dat ze in (laat 
is om dat uit te voeren, dat de ondervinding 
‘er van beveiligt , dewyl haar onder de een* 
vouwige werktuigen den eerden rang toekomt , 
want haar ’t zatnenllel en werking komt ten 
grootflen deelen overeen met dat werktuig , 
’c welk de Mechanici een Hef, - Hand * boom, of 
fpaak noemen, dat van hun allen onder de mind 
te zamengeftelde werktuigen geilek word; ook 
is zy in haar werking onder de Hef-boomen , 
van welken ‘er drie zoorten opgegeven wor* 
den, de eerlle in ordre, als hebbende tot haar 
flut in ’t midden de fehaambeenderen , en aan 
haar eene zyde het Hoofd des Kinds als het 
Lighaam , dat door haar moet bewogen wor* 
den, en aan de andere zyde de hand des Vroed* 
meeüers, die volgens de regelen der weegkun- 
de, dewyl dan het lleunzel in het midden is, 
een gelyke of wat meerder kragt gebruiken 
moet, dan de tegenllant van het Hoofd des 
Kinds, dat door hem eenigzints voorttrekken- 
der wyze, moet nedergedrukt worden, hetgeen 
zoo aanflonds klarer biyken zal. 

Het inllrutnent, dat ter redding van het geklem¬ 
de Hoofd by de Roonhuifiaanen gebruikt word, 

be- 



65 Hei Roonhuiftaanfch Geheim, 

beftaat uit een lankwerpig vierkant aan weerzy- 
de omgebogen ruuw en wel befmeed yzer , 
hebbende de Lengte van io duimen en 4; de 
Breedte van i duim ; de dikte zonder bekleet- 
zel -j duim, en met het zelve in het midde 4 
duim, de Bogten, welke uit het middenftuk ; 
dat regt, en 4 met 4 duim lang is, flaauwe- 
lyk omgebogen worden, zyn byna van de zelf¬ 
de omtrek, welke aan de binne hoile zyde ge¬ 
meten zynde 3 en j duim kromte , en cir¬ 
ca 4 duim diepte hebben op haar verfte af- 
ftant; deeze yzere bogtige handboom moet 
aan alle zyde , en voor al aan de vier hoe¬ 
ken zeer naauwkeurig door vyling afgerond, en 
effen gemaakt zyn , op dat zy aan alle kanten 
Volmaakt ftomp zy , en dus door in Inyding 
of indrukking geen letzel toebrenge ; hierom 
worden de gedeeltens van dezelve, die de uit- 
eindens der Bogten uitmaken , voor al aan de 
uitflekende, fchoon wel geronde hoeken belegt, 
met een op grof linnen gefmeerde Diapalm 
plaefter ter lengte van een duim aan de binne 
zyde, het regte midden ftuk, dat tufïchen de 
twee bogten gelegen is, en met het welke de 
de grootfte drukking tegen de Schaambeenderen 
gefchied , word geheel en al, insgelyks, dog 
dikker voor al in het midden , bekleed met 
de reeds genoemde plaefter, waarom het ook 
daar een meerder dikte heeft; voor al dient ’er 
ook opgelet te worden, dat deeze plaefters alle 
zeer gelyk, en zonder eenige plooi glad tegen 
het yzer aanleggen; na alle deeze omfwagtelin- 
gen, word het geheele inftrument overtrokken 
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met dun en zagt honds leder, waar omtrent in 
agt dient genomen te worden, dat het zeer glad 
legge en dat de naden , waar mede het leder 
aan elkander moet gehegt worden, net en dun 
zy, en gelegen op de buitenfte, dat is verhe¬ 
ven zyde van de Machine. Ziet daar de waare 
beichry ving van een werktuig , dat zoo veel ja- 
ren agter een zoo veel gerugts , inzonderheid 
onder Vroedmeefteren veroorzaakt heeft , en 
waar omtrent zoo vee! verkeerde gedagten , en 
opvattingen , Waar van de meeften uit kwaa¬ 
daardigheid, nyd en lafterzugt geboren,en daar¬ 
om niet waardig zyn om genoemt te worden, 
onder min of meer geoeffende ontftaan zyn , 
welke alle hier te lande tot Walgens toe zoo 
bekent zyn, dat wy het onnut zoude rekenen, 
van dezelve iets meer, te reppen , voor al nn 
wy dien blyden dag geboren zien, waar in wy 
aan allen, ten nutte der zwakke Sexe, dit groot 
geheim mogen openbaren, welks regt gebruik 
wy nu zullen tragten naauwkeurig aan te tonen; 
zonder dit zoude dog zelfs geen Vroed meefter 
weten, hoe hy ’er mede werken moeft, ja zoo 
het hem zonder eenig vooroordeel immer was 
vertoont ge wee ft, waarlyk hy zoude, gelyk al¬ 
le de Geheimbezitters in waarheid getuigt heb¬ 
ben , het zelve nimmer aangezien hebben voor 
een werktuig, waarmede eenige Handgreep in 
de Heelkunde, hoe genaamt konde verrigt 
worden. 

Op dat een kundig Vroedmeefter een vol¬ 
maakt denkbeeld van de behandeling van het mi 
reeds befchreven werktuig verkryge, en dus 

'i ' hes 
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het zelve wel beftiere, en ter bekwamer tyd 
nuttig gebruike, zal het nodig zyn, dat hy acht 
geeve op de volgende omftandigheden; EERST 
op de plaatzing van de Vrouw die hy zal ver- 
loflen; TEN TWEEDEN op de medebelpfters 
en al wat daar toe dienen kan; en TEN DER¬ 
DEN op zig zelf ter verrigting van dit groote 
werk. 

Wanneer hy door nauwkeurig onderflaan zig 
verzekert houden kan, dat het Kind zoo legge , 
gelyk wy duidelyk befchreven hebben, fchikC 
hy alles met betaamlyke fpoedigheid , op dat 
hy dit werk onder den Goddelyken byftand ge¬ 
lukkig naar zynen wenfch verrigte ,/en door 
geen verwarring verhindert worde , in een 
goede ordre. 

De Vrouw word op- een Ledikant, Rufr- 
bank, of Kortbed, naar dat men het een of an- 
dre beft gereed, of geplaaft vind, nedergelegc, 
met het Bovenlyf, blyvende zy met het Qn- 
derlyf van het bedde afhangen , en wel zoo, 
dat het Staartbeentje, op dat het niet gedrukt 
worde , van het bedde geheel afblyve; dan zet 
men haare Voeten wederzyds op eene ftoof, of 
eenige andere verhevenheid , in eene zekeren , 
en goeden afftant van elkanderen , op dat ’er 
een bekwame weg ter doortogt voor de Vrucht 
opengelaten worde ; en opdat de voeten niet 
zouden afglippen, en daar door hinder, of fcha- 
den aan de verlofling mogt toegebragt worden, 
laat men de Knyen door twee Vrouwen , ( van 
welke een , die gemeenlyk aan de Linkerhand 
van den Vroedmeefter zitte, de Vroedvrou is) 

on- 

I 
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©nderfteunen, en wat van een houden, op dac 
alle beletzel zoo *>eel doenlyk is voorgekomen 
worde; men zett< ook, op dat men alles by der 
hand. heb'_w, vVaterpot ter berging van vui¬ 
le wegwerpzelén , en een Kopje mee Pomade 
tot fmering nodig tuflehen de Beenen van de 
Vrouw wat na agteren toe; deeze voorbereid- 
zelen verrigt Zynde met zoo weinig oroflag, en 
in zoo korten cyd als mogelyk is, maakt de 
Vroedmeefter zig ondertufTchen gereet, welke, 
op dat hy in niets belemmert worde, doorgaans 
zynen rok uittrekt, en verders de Mouwen van 
zyne andere klederen wat hoog opfehuift; hy 
bind een Schorteldoek voor, dat hem zoo ter 
nederlegging van zyn inftrument als ook ter 
ontvanging van het Kind een/gzints kan be¬ 
hulpzaam zyn; boven dit neemt hy ter reiniging 
van zyn handen , die dikwils door een alte gro¬ 
te glibberigheid eenige onbekwaamheid tot het 
werk mogten krygen , een fervet by zig; dan 
gaat hy tuflehen de knijen van de Vrouw, als de 
bekwaamfte plaats voor zyn werk zynde, op een 
laag Hoekje nederzitten, en laat, zoo om der 
eerbaarheids wille, (want de Vrouw dient van 
onderen, om alle hinder voor te komen ont- 
biooc te wezen) als om zyn [nflrument bedekt, 
en gelylc het in dit geval tot nu toe geweefl is , 
geheim te houden, een deken leggen tot on¬ 
der de Oxels van de Vrouw, en laat die van 
ageer op haare rug vaft maak«, het andere eindt 
van de deken, dat ter bedekking ook van des 
Vroedmeeflers handen , en Ivf dient, word ook 
hem om den hals gefpelt; dus gezeten zynde 
haak hy de Vrouw, indien zy wat te verre met 

F het 
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het Onderlyf op het bedde mogt leggen, zoo 
laag na zig toe, dat zy met de fluit, op dat die 
wat na agtercn kan wyken, en dus de verlos- 
fing bevorderen over het bedde heen legge; dan 
onderftaat hy de Vrouw nogmaals, endezaak, 
geiyk befchreven is bevindende, maakt hy een 
aanvang van zyn werk, dat grotelyks, indien 
de Waterblaas van de Vrouw door de drukking 
van het Kind, belet isgeworden ter ontlafling, 
bevordert word , door de afcapping van het 
water met de Catheter, welke een Vroedmee- 
ller ook daarom altoos met zig moet mededra- 
gen; dit maakt ter verlolïing een groote ruim¬ 
te, en doed veel ter voorkoming van toevallen. 

Naar alle deze nodige , en nuttige omftan- 
digheden brengt, de Vroedmeefter de voorfte 
Vinger van zyne Linkerhand aan de onderzy- 
de met de Pomade befmeert zynde in de Vagina 
aan dat gedeelte der zelve, dat tegen den Anus 
aanlegt, tot op het bloote Voorhoofd van het 
Kind, want dit legt in dit geval met het aange- 
zigt naar den Anus gekeert, dan neemt hy de 
Machine (*) insgdyks aan het einde en voor 
al aan de binne zyde befmeert zynde in zyne 
Jlegterhand , en brengt de zelve langs de voor¬ 
fte Vinger van de Linkerhand, die als den weg 
aanwyft, in deszelfs plaats op het bloote Voor¬ 
hoofd des Kinds tot binnen de Mond van de 

Baar- 
(*) Aan de eene zyde van die Inftrument, en wel daar de 

bogt het grootft: is, hebben wy, zoo als ook uit de Plaat 
blykt, een Touwetje om dezelve gedraait gevonden, ’tgeen 
wy denken nergens anders toe te dienen, dan tot een re¬ 
ken, orn liefïfc die zyde, dan de andere te gebiüiken , of 

de nadering van klnftruaient af te meten. 
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Baarmoeder , by aldien die dan nog zoo laag 
waare, dat, dewyl het fchier niet mogelyk is , 
zeer zeldzaam voorvalt, maar genoegzaam altoos 
over het Hooft heen, gefchoven is3 wanneer 
het werktuig dus met zyne bogtige holte tegen 
het Voorhoofd van het Kind aanlegt ; dan 
moet de Vroedmeefter naauwkeurig toezien, 
dat ’er niets tufTchen het Hooft van het Kind, 
en zyn Inftrument legge, ’tzy of de Baarmoe¬ 
der, dat, gelyk even gezegt is, byna niet ge¬ 
beuren kan , of een gedeelte der Navelftreng, 
of van de vliezen, waar in het Kind omfwag- 
telt geweeft is, op dat daar uit geen fchade 
voor Moeder of Kind , of ten minfte geen ver¬ 
hindering in de Operatie gefchiede; deeze voor¬ 
zorg in agt genomen zynde , dan fchuift de 
Vroedmeefter zyn Inftrument nu eens links , 
dan eens regts naar de zyde van het Hoofd des 
Kinds, dus zoekende langs welke zyde de mee- 
fte opening ter doorlating voor zyn werktuig 
(dat met zyn holte tegen het Agterhoofd des 
Kinds aankome, en het zelve als omvangen 
moet) opengelaten zy ; deeze opening word 
nu eens fchielyker dan weder trager gevon¬ 
den , dog ter bevordering van het zelve , 
moet de Vroedmeefter het buiten eind van hec 
weiktuig een weinig opligten, hier door word 
het andere eind, dat nu tegen ’t voorhoofd of 
aan de zyden van het Hoofd des Kinds wat ge- 
vordert is, nederwaarts gedrukt, waar door 
het als eenige meerder ruimte voor zig maakt, 
even gelyk men met een Wigge werkt, wan¬ 
neer men die tuflehen een haauwe en klemmende 
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fpleet verder wil doen doorgaan, dog men be- 
grype ligcelyk dat men hier omzigtig, en niec 
ruuvv moet te werk gaan ; op deeze wyze vor¬ 
dert het Inftrument, waar toe de gladde vettig¬ 
heid , waar mede het befmeerc is, en de over- 
gelate giibberigheyd der wegen , langs welke 
het heen moet, veel toebrengen , meelden tyd 
fpoedig over deze of geene zyde des Hoofds op¬ 
waarts gevoert zyndetot aan het Agterhoofd van 
het Kind;hier moetmenook vooral zoo veelmo- 
gelyk is toezien , dat ’er niets van ’t genoemde, 
ofwel iets anders hoe genaamt legge tuflfchen hec 
Agterhoofd van het Kind, en de holle zyde van 
de Machine, of tullchen des zelfs verheven bulti¬ 
ge, of liever regte buite zyde, en de Schaam- 
beenderen ’t welk zekerlik hinder, zo geen na¬ 
deel in deze bewerking veroorzaken zoude. 
Wanneer nu ’t Inftrument door zagte wrikking 
en buiging, en voortliuwing binnewaarts naar 
boven toe zoo verre gevordert is , dat hec op 
het agterhoofd genadert zy; brenge men hec 
zelve door zagte opligting van deszelfs buiten 
zyde zo verre binnewaarts , tot dat het agter¬ 
hoofd in de holte der Machine legge, hoe valter 
nu dezelve tegen ’t Hoofd aanlegge, en hoe net¬ 
ter hec op dezelve als pafle, des te fpoediger, 
des te beter gefchied de Verlolling, welke dus 
bevordert word. 

Wanneer de Machine, gelyk gezegt is, te¬ 
gen het Agterhoofd aangeperft legge, en op hec 
zelve als pafle, en het Hoofd in het Bekken 
onwrikbaar ftaat, want anders glipt het Inftru- 
menc van het waggelende Hoofd af, en is dus 
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van geen nut, maar zoude veel eer door het af- 
glyden hinder konnen toebrengen, alles dan ge- 
ièelc zynde, zoo het behoort, dan legt de Vroed- 
meefter de buiten zyde van het Inftrument lang¬ 
zaam en gelykeük , zonder horten of floten, 
te gelyk een weinig trekkender of liefildruk- 
kenderwyze opwaarts, waar door de Holle bin- 
ne zyde van het zelve, dat het Agterhoofd om¬ 
vangt, nootzakelik geperil: moet worden, naar 
het onderbekken , dat eenigziots, voor al in moe- 
jelyke haringen, verwydert word , want het ne- 
derzakkende Hoofd, dat wel veeldoordeopeen- 
fchuiving van zyoe beenderen verkleint word, 
zet het Staartbeentje agterwaards uit; zelfs fchy- 
nen in zware verlotingen de Heupbeenderen zig 
een weinig van elkander te verwyderen, vol¬ 
gens het gevoelen vanzommigen, en inzonder¬ 
heid van den Hoog-Leeraar Ruisen; wan¬ 
neer men dan verder voort gaat met het opr 
waarts ligten van de buiten zyde der Machine, 
en met het nederdrukken van deszelfs binnen- 
zyde fchiet het Hoofd in de nu zeer verwyderde 
opening van de Vagina, (het andere bovenfte 
gedeelte van de fpleet der Schaamdelen , die te¬ 
gen en op de fchaambeenderen gelegen is, opent 
zig niet verder) door welke, indien men zo 
opwaarts bewegende , en teffens nedertrekken- 
de, of liefffc nederdrukkende voortgaat, de Ma¬ 
chine, (wiens buiten holle zyde, of liever een 
gedeelte van deszelfs regte ftuk, dat tuilen de 
twee bogten in legt, tegen de rand , en binnen 
zyde van de vereeniging der Schaambeenderen, 
al» tegen zyn flut en fteunzel aandrukt) met zy- 

F 3 ne 



f « 

74 Het Roonhwfmanfch Geheim, 

ne binne holle zyde het van haar om vangen 
Hooft zo laag nederwaarts dryft en perft, dat 
het geheel van onder het Bekken doorfchiete en 
dus geboren worde, dat den meeften tyd fpoe- 
dig, en binnen twee a drie Minuten gefchied, 
(zomtydsmoet men de Machine zo verre op¬ 
waarts dryvenom dit einden te bereiken, dat haa- 
re buiten zyde, tot digt aan de Buik van de Vrouw 
nadere) wanneer de Vrouw gemeenlik, gelyk 
meeft in alle de natuurlyke verloffing by dedoor- 
fchieting van het Hoofd des Kinds gefchied, een 
enkele en aanhoudende fchreeuw geeft, het geen 
men voor dat gelukkig ogenblik mag houden, 
in ’t welke het Hoofd door het Bekken fchiet 
en dus geboren word, het welk daar zynde dan 
laat zig al het overige meeftentyd wel redden; 
in het doorfchieten van het Hoofd moet men 
(dat zo wel in andere verloffingen als in deeze 
mag in aanmerking genomen worden ) het plat¬ 
te van de Linkerhand tegen den Anus en het Pe- 
rinasum tot aan de Vagina naar boven drukken¬ 
de ftyfjes houden, en met de Machine als rus¬ 
tender wyze langzaam voortgaan, dan rekt al¬ 
les door het Hoofd des Kinds wat evenredig en 
meeft natuurlik , en het Hoofd van het Kind 
fchiet als dan op de Handgemakkelikdoor; door 
deeze drukking verkrygt de Vagina , die thans 
dun en als een fnaar om ’t Hoofd gefpannen is 
eenige hevigheid , gelyk ook het Perinseum , 
dat nu byna geen naam verdient, het welk door 
deeze drukking dewyl de Huid daar dun is voor 
infcheuring , gelyk niet alleen by dit geval, 
maar zelfs by de natuurlikfte verloffingen ge- 
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beurt, zeer beveiligt word, dat egter niet zou¬ 
den kunnen voorgekomen worden, indien men 
dan wilde voortperO'en, hierom is het dan zeer 
nodig, dat men dan wat gedult Oeffene, en ais 
wat rufte, ook laat men de Vrouw, waar door 
de delen wat nader by een komen , en dus de 
rekking vermindert worde, de Knyen zo digt 
by een houden, dat men maar even zyn Hand 
gebruiken kan , blyvende inmiddels met het 
platte van de Linkerhand de Anus na voren op¬ 
waarts tot aan de Lippen drukken, waar door het 
Kind zonder eenige Kwetzing te veroorzaken 
als op de Hand Langzaam geheel doorfchiete; 
wanneer nu ’c Hoofd, dat gelyk gezegt is veel- 
tyds fpoedig , dog ook zomtyds met meerder 
moeite en na langer tyd gefchied, geboren is , 
dan is het Inftrument niet meer nodig, en r n 
verlofle dan het Kind cp de gewone wyze, die 
alle Vroedkundigen bekent is, en handde met 
het zelve in de afbinding van de Navelftreng , 
afhaling van de Nageboorte, en reiniging, ge- 
lyk men in alle gevallen doet, ook draagt men 
dan voor de Moeder als naar gewoonte zorg , 
het welk hier niet voegen zoude, dat het van ons 
befchreven wierde, dewyl wy met dit vertoog 
niets anders bedoelt hebben, dan de ontdekking 
van het Roonhuifiaanfch werktuig, en hoe een 
Vroedmeefter daar mede v/erken moet, aan 
welk oogmerk wy nu meenen voldaan te heb¬ 
ben. 

Wy twyfelen geenzints, of allen zullen thans 
moeten toeftemmen, dat door dit eenvouwig 
werktuig dit groote werk verrigt kan worden ,• 
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zonder dat Moeder of Kind daar door eenig na¬ 
deel lyden kunnen ; indien zy door lezing en 
herlezing van dit vertoog , er naauwkeurige 
overdenking van de zaken, die daar in verhan¬ 
delt worden, zigeen klaar begrip van dit alles heb¬ 
ben ingeprent , maar zy zullen zig van de ze¬ 
kerheid dezer zaken des te beter kunnen over¬ 
reden , indien zy zelfs hand aan ’t werk Haan , 
het welk wy hun, fchoon wy vafl: ftellen, dat 
wy alles duideiik genoeg befchreven hebben , 
niet te fchieiik raden te ondernemen, indien zy 
de Vroedkunde voor het overige niet grondig 
verdaan, dewyl het te vrezen is, dat men dik¬ 
werf dit goede Inftrument verkeert gebruiken 
zoude , dat eeniglik in het genoemd , en in 
geen ander geval te pas komt, waar om wy 
nogmaals een ieder vermanen , dat hy zig niet 
verbeelde, dat hy den naam van Vroedmeeüer 
verdient, zo hy alleen deeze Kcnfigreep kenne, 
want daar blyft buiten dit geval nog een talloo- 
ze menigte van nuttige waarnemingen, en kun¬ 
digheden overig , die een Vroedmeefler ken¬ 
nen , en bewerken moet, zal hy ten voordeel 
der noodlydende een bekwaam Werkmeefler 
zyn. 

Hier mede zouden wy nu kunnen eindigen, 
dewyl wy thans aan ons oogmerk voldaan heb¬ 
ben , dog wy oordeelen , dat het niet onvoegük 
zyn zal, dat wy nog eenige weinige aanmerkin¬ 
gen hier op laten volgen, die hunne betrekking 
hebben, zoo op het Inflrument zelfs, als op de 
Werking, die door het zelve gefchied; en die 
dus, behalven dac ze tot eenige opheldering. 

Ja 
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j a /ter betogipg van de zekerheid der waarheid 
van het gezegde zullen kunnen verftrekken, te 
geiyk inhouden zullen een beknopt hefhaal van 
’t geen in ’c breede verhandelt is, al het welke 
zal kunnen dienen tot een beter begrip van deze 
wetenswaardigfte zaak voor zulken , die het 
Ampt van Vroedmeefter naar waarde wenfchen 
te bedienen. 

Wat dan het Werktuig zelfs belangt, daar 
omtrent merken wy kortelik aan , dat een ie- 
geiik, die eenig verfland heeft van het geen , 
waar toe het gebruikt word , met geheel zyn 
hart zal moeten toeüemmen , dat het volmaakt 
zy tot dat werk, waar toe het.zoo fterk aange- 
prezen word ; want flaat men naauwkeurig zyn 
oog op deszelfs eenvouwig tnaakzel, waarlik 
men zal moeten toeüemmen, dat het juift even¬ 
redig zy met de delen waar in , en waar op het 
werken moet, want het is nog te lang, nog te 
breed, nog te dik; ook hebben deszelfs Bogten, 
die wederzyds kunnen gebruikt worden, eene 
gepafte maate; desgelyks is het ook met het 
regte Middenftuk, dat tuflchen de twe Bogten 
in legt gelegen, hetgeen zoo eenen bekwamen af- 
ftand tuflchen dezelven maakt, dat het pnn6l 
van Beweging, wanneer het tegen de ’tzamen- 
vereeniging der Schaambeenderfcn, als hetfleunfe! 
aandrukt, omtrent in deszelfs midden valle, en 
dat het gantfche werktuig die lengte kryge , 
welke wy befchreven hebben; op dat nu "geen 
letzel door de hardheid van het yzer, waar uit 
deze Machine beflaac , aan Moeder of Kind 
overkwaame, is het zelve aan zyne uiteindens, 
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die een van beiden op het Agterhoofd des Kinds, 
en vooral tegen den neck aan hunne werking 
doen, en noch dikker in het midden, bekleed, 
waar door ook het middenftuk eenigzints bultig 
verheven word, het geen niet alleen meerder 
zagtheid te weeg brengt, maar ook gelegen¬ 
heid geeft, dat de delen, tegen welke het aan- 
geperü: word in minder punften geraakt worden 
waar door ’er ook een kleiner getal hinder lyden 
moeten; ja by aldien het nodig ware in een of 
ander geval, dat het werktuig, het geen wy 
(die lieffl aanraden zouden, dat men meer ner 
derdrukkender en trekkender wyze met de op 
het Hoofd paffende bogt werkte ’tgeen nogtans 
zonder eenigeopligting van het buitenzynde eind 
niet kan gefchieden ) byna nooit denken te zul¬ 
len moeten gefchieden, tot de Buik van de 
Vrouw moeft opgeligt worden , dan zal men 
moeten toeftaan , dat de gefteltheïd der delen 
van de Natuur daar ter plaatz zoo wyfelyk ge- 
fchikt is, dat die daar door weinig te leiden 
hebben; want wie Weet niet, hoe de Mnntkulus 
Veneus zig als een met Vet opgevult Kuffentje 
vertoont, het geen nog daaren boven uitwendig 
door het Hair befchermt word, waar doorliet 
zonder kneuzing of quetzing nog al veel druk¬ 
king uitftaan kan? ook hebben in deezeOperatie 
de Clitoris, Nymphae, nog Labia Vulvae, die 
zo ter bevordering der Waterlozing, als tot 
Vermaak gefchikt zyn , en daarom ook in de 
Baring geen verandering door dezelve onder? 
gaan , eenig leed te wagten; boven dit zal 
men moeten erkennen , dat het Inflrument 



in de Vroedkunde Ontdekt. 79 

Sa zyn maakzel zo eenvouwig blyven moet 
gelyk het is , want zo men aan de eene zy- 
,de , die van buiten biyfc, flegts eenig gering 
handvatzel maken wilden, zo zoude dat, wan¬ 
neer het eens voorviel , dat men dat gedeelte tot 
den Buik toe opligten moeft, eenig beletzel ver¬ 
oorzaken, daar nu de tegenwoordige ftruóïuur 
niet alleen dit ongemak voorkomt, maar zelfs 
zeer nuttig is, zo opdat het tweezints konde 
gebruikt worden, als op dat het in de grootfte 
opligting voordelig zyn mogt ; ter volkomen 
volmaking van het Initrument moet ook agt ge¬ 
geven worden, dat de naden, waar mede het 
dun beklede leder aan een gehecht is , 
zeer plat zy , en aan de buiten bultagcige 
zyde geplaaïl worden, op dat door eenongeiyke 
drukking op het tedre Hoofd des Kinds geen leet 
gefchiede, en ook de buitendelen daar door by 
na niets , dat fchade zoude kunnen doen, uit 
te Baan hebben, en zy ook dus de inbrenging 
door verdikking niet verhinderen , daar zelfs 
deezedoor het met leder omwonde yzer, en an¬ 
der bekleetzel bevordert word , door dien de 
vettigheid, waar mede men dat gedeelte van de 
Machine , dat binnen gebragt moet worden , 
ter glibberiger voortgang befmeert, beter van 
nut zyn kan, dan op het bloote yzer, van het 
welke, als daar in niet gelyk in het leder kun¬ 
nende indringen, fchielik afgaat. Dus ziet men 
dan de volmaaktheid van dit Eenvouwig werk¬ 
tuig, het geen nog des te beter uitblinkt, als 
men overtuigend begrype, dat het in Baat zy, 
om dat te verrigten, waar toe het gefchikt is, 
dat wy nog met korte woorden zullen aauduiden. 

De 
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De oogten van deze Roonhuifiaanfche Ma¬ 
chine zyn juiit van die mate, dat zy het Agter- 
hooi'd des Kinds in zig omvatten kunnen, het 
geen ook, zal men met voordeel werken, door 
een van beiden moet gefchieden, en hoe be¬ 
ter het aanSluite tegen het Hoofd, des te zeke- 
rer word door het zelve ’t gewenfchte einde be¬ 
reikt , hierom is het , dat dit Werktuig het 
beft te pas komt , hoe de klemming van het 
Hoofd te vaiter zy , dat den luifter van het 
zelve niet weinig vergroot, dewyl het dan voor 
alle andere Werktuigen ondoenlik valt om ge¬ 
lukkig te Slagen; ook moet het dan, fchoonhet 
zulks nooit doet, het minfte letzel aan het Kind 
toebrengen , want dewyl het dan met zyne 
geheele holle zyde op de bultige oppervlakte 
van het Agterhoofd des Kinds, dat in het 
zelve als ruit, door de opligting van het buiten 
zynde eind, gepaart met een nederwaarts druk¬ 
kende of trekkende beweging van het binnen 
zynde eind, gelykelyk drukt, kwetft het niets, 
maar perft voornamentlyk het Agterhoofd ter 
Geboorte nederwaarts, dat met de natuurly- 
ke wyze van Baren overeenstemt, want het 
Agterhoofd is gemeenlyk reets geboren wan¬ 
neer, het Voorhoofd van agteren by het 
Perinaeum doorfchiet , en deze per.Tmg doet 
zyne meeite kragt op het Agterhoofd des 
Kinds, daar het digSt aan de Nek kome, en 
met dezelve verenigt wordt, dog daar ter 
plaatze is het Been, gelyk aan ’t gantfche 
Agterhoofd, het hardfte, en de Nek kan, zo 
eenige voorbeelden geleert hebben, een onge¬ 
looflik gcwelt zonder breking , ontleding , of 
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aftrekking in levendige, of nog niet lang ge- 
ftorven zynde Vrugten, uitflaan; zo word dan 
ook dit Werktuig regt gebruikt ter dier plaats, 
welke als van de Natuur zelfs daar toe beft ge- 
fchikt en beveiligt is, dat met al het voorige 
den Roem der Uitvinders van het zelve zeer 
vermeerdert, die van allen, om hunne kundig¬ 
heid , die in dit eenvouwige zo helder en glans- 
ryk doorltraalt, Lof en Agting verdienen. 

Dat nu door dit Werktuig een groote kragt 
verrigt word, leert de geaartheid van het zelve, 
want wie weet niet hoe veel kragts men met een 
Handboom doen kan? Ook beveiligt zulks de 
Ondervinding , want wy hebben met velen 
Ooggetuigen geweeft, dat door het zelve, zo 
van den Ouden Plaatman, als van Boom, 
hier ter ftede , Kinderen met groote Water¬ 
hoofden ongefchonden ter Wereld gebragt zyn, 
dat- zonder veel kragt niet gefchieden kan , 
fchoon het Hoofd in deeze wyze van Verlofling 
dikwerf niet meer dan een Duims breedte ne¬ 
derwaarts geperft moet worden ; en om dat 
door dit Werktuig wel te gebruiken alle leet 
vermyd mogt worden , vermaant ook onze 
Ouden Vriend, die de kragt van dit wel ken¬ 
de, dat men deszelfs drukking door opligting 
zeer moeit matigen , en voor al voorzigtig 
werken, als men eenigzints denken kon, (want 
by het onderdaan kan men dat niet altyd zeker 
weten) dat in de legging van het Geklemde 
Hoofd, het Kind eenigzints op zyde leggende 
waare, waar door men dan het Oor, Wang of 
Oog, als ligter kwetsbaar zynde, befchadigea 
mogt, dog wy geloven, dat dit byna nooit ge¬ 

beurt. 
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beurt in de waare, en gefielde klemming van! 
het Hoofd. 

Al dit bygebragte verllerkt zeer' de waar-' 
heid van ai , wat aan dit Inflrument toege- 
fchreven word ; wy voegen hier nog by, dat 
niemand , die zonder partydigheid oordeelt „ 
onzes wetens zeggen kan , dat Vrouwen hier 
door verlof!:, meerder zyn befchadigt gewor¬ 
den , dan in andere Natuurlyke verloffingen, 
want de uitfcheuring van het Perinceum, waar 
over in de voorgaande Eeuw zo veel gerugts 
gemaakt is , en het zogenoemde Lek blyven, 
gebeuren zo wel in het een als ander geval, 
en deeze beide worden alleen van Ktmdigen 
opgegeven, als gevolgen naar moeilyke barin- 
gen. 

Wat de Infcheuring van het Perinaum be¬ 
langt, die ligtelik om bekende en genoemde 
redenen voorvallen kan , die verdient nogtans 
meeften tyd dien naam niet, dewyl het door¬ 
gaans een doorflyting of verbreking is, veroor¬ 
zaakt door verzwering, die geboren word uit 
ontfleking, welke ontflaat, wanneer het Kind 
met het Hoofd lang tegen deeze plaats aange¬ 
drukt heeft, ook door het veelvuldige beta- 
ften by het onderdaan , en anderzints, deeze 
word daar zynde door Balfamike Vettigheden 
meel! fpoedig genezen, en kan zelfs door An- 
tiphlogiftike ftovingen veel voorgekomen wor¬ 
den , wat het tweede geval, namentük de In- 
continentia Urince betreft, deeze word door in¬ 
krimping der door het lang ingehouden water 
uitgerekte, en door de drukking van het Hoofd 
als lam geworden Ipiervezelen van de Water¬ 

blaas 
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blaas en Leider door den Tyd herffceid, en kan 
veel bevordert worden, door eene zagt zamen- 
trekkende ftoving, die men liefffc gebruike, 
wanneer de Kraamzuiveringen beginnen op te 
houden. 

Ziet daar Geliefde Nederlanderen het be¬ 
knopt verhaal van een werktuig in zyn ’t za- 
menftel zoo eenvouwig als men zich immer zou¬ 
de kuunen verbeelden , en in zyn uitwerking 
zoo heilzaam, dat het waardig zy, om boven 
allen verheven te worden, waar om wy alle 
Vrymoedigheiddurven gebruiken, om U fwak- 
ke fexe, die voor duizend ongemakken bloot 
geilek zyt, aan te zetten ter verbanning van 
ydele vrees voor de hand en werktuigen der 
Vroedmeelleren; wat uwe medegezellinnen , 
die deeze operatie ondergaan hebben , u ver¬ 
telt mogten hebben van opfchroeving , en van 
eenryting, gy kunt haar door deeze verhande¬ 
ling overtuigen, dat zy zig daar van een ver¬ 
keerde verbeelding gemaakt hebben, en haar 
te gelyk verzekeren, dat zy niet behoeven te 
fchromen voor zoo zagt een werktuig, waar 
door den Barende geen meerder fmert aange¬ 
daan word , dan eene natuurlyke verlofling 
geeft; verban ook een al te groote , en dik¬ 
werf befchuldiging waardige fchaamte voor 
een louter ingebeeld verlies van eerbaarheid, 
uwe Kroone ende Cieraat, Hemt, bidden wy 
u, om dat zo ergens, voor al hier gevaar in 
‘t uitftei is, eerder dan naar gewoonte toe, 
dat een Meefterlyke hand u redde, ten minke 
draagt zorg, dat gy die fpoedig kunt beko¬ 
men j dog ziet dan ook voorzigtig uit naar zul- 
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ken, die met regt den naam van Konftenaafs 
verdienen , want onder dezen huift zoo wel 
gebrek dan onder de Vroedvrouwen , en op 
dat gy in deeze keuze wel moogt te werk gaan, 
zoo denkt geenzints , dat die de beften zyn, 
die veel van zich zelf opgeven, en van het 
gemeen , dikwerf om deeze of geene goede 
uitflach , hooglyk geroemt worden , dog by 
ervarenen den toets niet uitftaan kunnen; gaat 
daarom met kenners der Konft te raden, voor 
al met zulken , die onpartydig en vry van eigen 
belang hun vonnis over bekwamen en onbekwa¬ 
me vellen durven, en houdt dit voor eenen vaften 
regel zoo gy al geen gelegenheid mogt hebben 
om kundigen raad te plegen, dat niemand voor 
bekwaam gerekent mag worden, dan die door 
vlyt, naarftigheid en tyd zyne wetenfchappen 
heeft vermeerdert, en te gelyk eerlyk in zy- 
nen handel, en deugtzaam in zynen wandel 
zy, en zulks eenparig betoont in al zyn ge¬ 
drag , waar van herhaalde proefnemingen u 
verzekering geven kunnen, dan ftaat uit dee¬ 
ze ontdekking voor U en uwe Kinderen niet 
dan Heil te wagten, waarom wy dit eeniglyk 
ondernomen hebben , en waar toe wy Gods ry- 
ken zeegen wenfchen. . 

Op dat aan de Goede Nieuwsgierigheid der Liefheb¬ 
beren voldaan worde, hebben wy dit bier agter aan 
gevoegt, waar door de Tyd der Ontdekking voor 
een ieder blyke. 
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ewyl het beter is xelfvoor te 
komen; dan van eenen an¬ 
deren voorgekomen te wor¬ 
den , vinden wy ons thans 
gedrongen , een Voorloper 
van een Vollediger Werk , 

dat wy in het begin der aanftaande week 
G op 
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op onze namen zullen uitgeven , te laten' 
voorafgaan , welke behelzen zal een kor¬ 
te belchryving van het Roonhuifiaanfch 
Werktuig, en de wyze hoe men een Ge- 
klemt Hoofd met het zelve veilig , voor 
Moeder en Kind, redden kan, het welke 
wy magtig zyn geworden naar de dood 
van Joannes de Bruin Vroedmeefter hiér 
ter Rede, zoo als by Notariale Aéle bly- 
ken kan; en van al het welke wy ia het 
voornoernde werk nader melding doen zul¬ 
len , en alles zo duidelyk ophelderen, dat 
niemand aan de waarheid, van ’t geen wy 
hier gezegt hebben , en verders zeggen 
zullen, zal kunnen twyfelen. 

Het Inftrument is, gelyk uit de Plaat, 
(in welke het zoo als het is tweevouwig, 
namentlyk op zyde, en op zyn plat juift 
afgebeelt is) duidelyk blykt, zeer eenvou- 
wig; deszelfs lengte, breedte en dikte 
word ook verltaanbaar genoeg uit dezelve; 
gelyk ook de uitgeftrektheid en diepte der 
bogten, in welken het eindigt; en de ge¬ 
daante van het middenftuk , dat tuflchen 
beiden de bochten inlegt, is ook daar in 
zeer kenbaar; Het beftaat dan uit een lang¬ 
werpig verkant itaalje yzer, rüüw en wel 
beftneed, en aan zyne vier hoeken en zy¬ 
de gelykelyk en elfen door vyling afge- 
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rond, op dat het niet kwetfend zy, waar¬ 
om ook de uiteindens der bogten, en het 
middenftuk tuflchen dezelve , gelyk het 
uitgebeelt is, doorgaans met een Diapalm 
olsdter bekleed zyn , dat in het midden 
: tuk de grootfte dikte uitmaakt; over dee- 
ze bekleetzelen word dan nog dun Honde 
Ieder getrokken , waar omtrent men in 
agt nemen moet , dat de naden , waar 
mede het aan een gehegt word, op de bul¬ 
tige boven zyde vallen , en dat dezelve 
niet hoog uitlteken , maar digt en plat 
zyn. 

Dit tot verftand van ’t Werktuig korte- 
lyk aangetoont hebbende, zullen wy ins- 
gelyks zonder omllag befchryve het ge¬ 
val, waar in het te pas komt, en de wy- 
ze, hoe men’er mede werken moet. 

Het dient eeniglyk tot redding van het 
Geklemde Hoofd, waar door Vroedkun- 
digen verftaan, de beletting der doortogt 
van het Hoofs des Kinds door liet Bekken 
van de Barende Moeder , ter geboorte, 
het Kind , dat in dit geval naatuurlyk 
gekeert is, ftaat dan met het Hoofd in de 
geboorte , dog kan door de kragten der 
Natuur niet verder gebragt worden, fchoon 
’er zelden meer dan een duimbreedte aan 

G 2 ha- 
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hapert: wanneer het dus geftelt is, dat 
het Hoofd in het Bekken, en wel meeft op 
den rand der Schaambeenderen ruft , en 
dus gekneld blyft, en men zeker weet, 
dat de Natuur zig niet verder redden kan, 
dan komt deeze Konftige handgreep regt 
te ftade, en verdient den Lof boven alle 
Werktuigen, zo als wy in t breede aan¬ 
tonen zullen. 

Deeze ftaat daar Zynde, dan fchikt zig 
de Vroedmeefter tot dit werk , en hoe 
flimmer de klemming zy , hoe beter hy 
werkt met dit Werktuig, dat deszelfs lui- 
fter zeer vergroot. 

Hy zet zig tuffchen de knien der 
Vrouw 3 die met het boven lyf op een 
Ruftbank , of anderzints legt, dog zo , 
dat zy met de ftuit nergens tegen aandruk- 
ke, maar dat die vry blyve, hy laat haare 
voeten op ftoven gezet vaft en van een 
houden door twee Vrouwen, waar van die 
aan de linkehand zit meeftentyd de Vroed¬ 
vrouw is; daar word dan om hem, en de 
Vrouw een deken vaft gemaakt, waar 
onder hy gemeenlyk in zyn Kamizool met 
opgeftroopte mouwen werkt; dan onder- 
llaat hy de Vrouw, en bevind het Hoofd 
zoo geknelt, dat het dikwerf als platagtig 

L^g 
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%\g vertoont, en dat het vel van het zelve 
ter dikte van een fluiter uitpuilt; werwaarts 
men dan voele, nergens is ’er mogelyk- 
heid, om tuffchen het Hoofd en Schaam- 
beenderen iets in te brengen , want het 
word aan alle zyde , dog meeli van voren 
op derzelver rand aangedrukt; eeniglyk 
blyft ’er , dikwerf ter langte van een 
lid van een vinger, een opening ter 
plaatze , daar de Vagina tegen de Anus 
legt; en hier door is ’er mogelykheid 
ter redding, dog eer hy zulks beginne , 
ontlafle hy de geperfle Waterblaas door 
de Catheter $ dit als het noodzakelyk 
is, verrigt zynde, brengt hy zynen 
vinger van de linkehand met Pomade be- 
fmeert ter genoemder plaats, en raakt dus 
met dezelve op het voorhoofd des kinds, 
( want wy onderflellen hier thans een wel- 
gekeert kind , dat met het aangezigt naar 
den rug des Moeders legt) hier draagt hy 
zorg, dat ’er niets in de weg zy voor zyn 
werktuig , maar dat het zelve het bloote 
Hoofd raake; dit gedaan zynde brengt hy 
met zyne regtehand de befchrevene machi¬ 
ne , met Pomade aan zyn vooreinde be- 
fineert zynde, langs de vinger van de lin- 

(j 3 ke- 
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kehand in Vagina aan de zyde van den 
Anus tot op het voorhoofd des kinds, daar 
zynde beweegt hy zyn werktuig dan eens 
links, dan eens regts, om dus te beproe¬ 
ven , langs welke kant het beft over de 
zyde van het Hoofd tot aan het agterhoofd 
zoude kunnen draajen, in deeze werking 
legt hy het buiten zynde eind van zyn 
werktuig een weinig opwaarts , en raakt 
dus meeftentyd gemakkelyk over de een 
of andere zyde van het Hoofd der 
Vrugt , tot aan deszelfs Agterhoofd, 
daar zynde onderzoekt hy of ’er iets tufïchen 
het Hoofd en de Machine, of tuftchen de 
Machine en de Schaambeenderen inlegge; 
niets tulTchen byde leggende, perft hy de 
Machine langfaam, en voorzigtig een wei¬ 
nig opligtende opwaarts, tot dat het agter¬ 
hoofd des kinds in deszelfs holte als rufte, 
hoe vafter dan de klemming is, des te be¬ 
ter is de verloffing, want zoo het Hoofd 
waggelende is, dan glipt dikwerf de Ma¬ 
chine af; wanneer het agterhoofd dan dus 
in de holte van het werktuig belloten zy, 
dan ligt de Vroedmeefter de buiten zynde 
bogt gelykelyk opwaarts, en drukt, of hei¬ 
ver trekt te gelyk de binnen zynde bogt, 

■ ' die 
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die tegen ’t Hoofd aan legt, nederwaarts, 
waar door het agterhoofd van onder het 
bekken doorfchiet in de nu verwyderde Va- 
gina, die dan als een fnaar om ’t Hoofd 
gefpannen is , waar door eenig leet ge- 
felheden kon , als men dan wilde flerk 
voortperflen, maar men houd de Machine 
dan als rullende , en perk met de linke- 
hand van den Anus naar de Vulva, om het 
Perinaeum eenige ftevigheid by te zetten> 
ook laat men de Vrouw haare knyen dan 
zoo digt by een houden , dat men even 
zyne handen roeren kan, dan maakt het 
Hoofd als natuurlyk de rekking, en fchiet 
als op den hand des Vroedmeefters ter ge¬ 
boorte af, die meeften tyd binnen twee a 
drie minuten gefchied; ook kan men niet 
merken, dat de Vrouw door deze wyze 
van Opereren meerder lyd, dan in de na- 
tuurlyke verkillingen. 

Wanneer nu het Hoofd geboren is, dan 
is het werktuig van geen dienll meer, en 
men handele dan met al het overige gelyk 
men in andere gevallen gewoon is. 

Dus hebben wy dan het zoo lang ge¬ 
heim bewaart werktuig voor het oog der 
gantlè wereld bloot gel egt , het geen wy 

thans 
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thans kort en verhaaft, dog egter opregte- 
lyk uitgeven, maar breedvoeriger behan¬ 
delen zullen in een grooter "Werk, dat ze- 
kerlyk in het begin der aanftaande week 
zal te bekomen zyn. 

Amjieldam den 20 September 

MDCCLIII. 
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NODIGE OPHELDERING 

VAN DE 

PLAAT. 

Het egte (*) Koonhuijiaanfch In> 
jlrument word.hier in zynejui- 

fte grootheid op twëerly wyzen afge- 
beelt' namentlik op de zyde, en op 

het 
/ « 

(*) Wy noemen dit het egte, niet zoo zeer, 
om dat wy nu zeker weten , dat ons dit van 
niemand der Geheimbezitteren word tegenge- 
fproken, maar wel meeft, om dat het van het 
zelfde maakzel is, ais onze de Bruin het van 
Roonhuifen heeft ontfangen , en gebruikt, dat 
wy hier by doen , op dat wy zelf den Lalter- 
zugtigften mogten doen zwygen , devvyl het 
ons niet onbekent is, dat men het zelve eenig- 
zints verandert heeft in de gedaante van een 
flaauwlik gebogene en leggende Romeinfche 

, dog wat deszelfs gebruik aangaat, dat 
is het zelfde , zoo als verftandige uit de be- 
fchryving kunnen ontwaar worden, wy Hellen 
vaft, dat deeze verandering gemaakt zy, om 
dat men nu meer trekkender, dan wel opligten- 
der wyze werkt, ’t geen wy den Vroedkundi- 
gen verder overlaten, en van al het welke wy 
by vervolg van tyd bekwamer gelegenheid heb¬ 
ben zullen te handelen. 
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OPHELDERING van de PLAAT. 

het plat, op dat men dus van deszelfs 
breedte, dikte, en lengte beft zouden 
kunnen oordeelen; het is hier zonder 

l * 

het leder overtrekzel afgetekent; dog 
de omwindzels van de Plaefters zyn 
hier duidelik aangewezen, als ook het 
omgedraaide touwtje , dat men egter 
onderdeken moet boven op het le> 
der, daar ter plaats te leggen, Ziet 
de befchryving pag. 64 en pag. 70. 
in de aantekening. 

ƒ 



Nademaal wy de Corredtie aan eenen anderen 
hebben moeten overlaten, zyn ’er hier en 
daar eenige drukfeilen overgebleven, (waar 
toe de verhaafling van het drukken veel ge¬ 
legenheid gegeven heeft) van welken de zin- 
Horende hier aangewezen worden. 

In de Opdragt. 

Pag. 3. lin. i, voor der aardbodems lees des aardbodems 

In de Voorreden, enz. 

Pag. 4. lin. 19. voor ontjlag lees omjlag 
- 8. — 10. •— —* hun gemoed lees in hun gemoed 
-—_ 18. — — opentlyke lees opentlyk 

-II. — 14. — hum lees hun 

‘ *3- 4. — — byder oogmerk lees by-oogmerk 
- 16. — 11. — — We dom lees Weedom 

1 ►-« • 1 1 3- — — een wan lees haaren Man 

- ii. — — bevejligcn zullen lees bevejligen zal; 
-14, —— 6. — — He eren. lees He er en 
-16. -— II.— — in deze zyn lees in deeze zyne 

3 6. *— 11. — —- 1Ó90. lees 1698. 

*4ö. — 8.- —igavaly lees geval, 
- 50. ™ 1. — — Waar door alle de daar in gelegen in 

gewaand en zoo gedrukt, en in hunne legging verandert zyn 9 
in welke na de verlojjtng dikwerf zwaare toevallen veroor¬ 
zaakt worden > dat zy tot verwondering van kimdigen hunne 
gewoone werking verrigten.) lees [waar door alle de daar 
in gelegen ingewanden y in welken na de verlofftng dikwerf 
zwaare toevallen ontjlaan , zoo gedrukt, en in hunne legging 
verandert zyn , dat zy tot verwondering van Kundiger* 
hunne gewoone werking verrigten,) 

Pag. 50. lin. 19. voor van zelve, lees van het zelve 5 
— -31. —— 17. —word lees word) 
.—— —- — 11. ——- weggenomen lees en weggenomen 
—— £3. --— 7, —-befloten lees befloten; 
——56.—* i.—«— toeft and, lees toeflond , 

— 7*. “ ?• -- hg* lees ligt 
De overige kan de Lezer, dien wy nogtans denken meer 

op de zaak, dan op onnutte Letrerzifcery te zullen zien, 
Jigrelyk ontwaar worden cn verbeteren» 



. 

ï 

' 

# 
f 

f. f 

\ 
•f 

f 





N 

■ 






